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НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА

Пред нама је друга свеска серије XVI Комисије Српског Војводства 
и Тамишког Баната – Темишвар (1851–1861) у едицији Научноинфор-
мативна средства о архивској грађи Архива Војводине. Узимајући у обзир 
да ова свеска садржи обрађена документа архивског фонда Ф. 34, носи 
поднаслов, Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тами-
шки Банат (Gemischtelandescommission für die Serbische Woiwodschaft 
und das Temeser Banat) – Tемишвар (Temesvar), (1854–1861), 1854–1861, 
Президијални списи 1856–1861.

Овај аналитички инвентар се састоји од 301 аналитичког описа ори-
гиналних архивских предмета. Предмети су различитог обима, од једног 
или неколико листова, више десетина листова, до стотинак или у једном 
случају преко триста листова. Аналитички описи су груписани у оквиру 
година када је стваралац евидентирао архивске предмете, као и према ин-
вентарним јединицама (кутијама) у које је архивска грађа смештена током 
архивског сређивања и у којима се сада чува.

Аналитички описи су састављени према устаљеној форми која је у 
употреби у Архиву Војводине. Сваком аналитичком опису припада број 
слеве стране испред осталих делова описа. То је архивски број предме-
та, који му је додељен приликом аналитичке обраде и систематизације 
архивске грађе. У оквиру сваке кутије, архивски бројеви теку од броја 1 
растућим низом у континуитету. У аналитичком инвентару је континуитет 
бројева одржан с обзиром на то да су без изузетка описани сви архивски 
предмети серије Президијални списи у оквиру фонда Ф. 34 Мешовита зе-
маљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат. Комбиновањем 
бројева инвентарних јединица и архивских бројева добијају се архивске 
сигнатуре предмета, и уједно ознаке аналитичких описа које су у употре-
би у регистрима на крају књиге (нпр. 12/15, 14/24, 16/17). Централни део 
аналитичког описа представља садржај архивског предмета. У горњем ле-
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вом углу изнад садржаја, дати су подаци о датуму и месту настанка. Поред 
више датума који су везани за настанак предмета, у описима је наведен 
датум решавања предмета. У горњем десном углу је изворна сигнатура 
предмета. Испод садржаја предмета у доњем левом углу налази се пода-
так о језику на којем је предмет написан. Сви предмети су на немачком 
језику, уз употребу готице. У доњем десном углу испод садржаја предмета 
дат је податак о броју листова у предмету.

Књига је опремљена и помоћним научним апаратом: Именским и Гео-
графским регистром са табелама упоредних географских назива, као и 
Предметно-азбучним и Предметно-тематским регистром. Регистри упу-
ћују на аналитичке описе, тако што су код сваке одреднице дате ознаке 
аналитичких описа у којима се ова одредница налази. У односну на прву 
свеску из серије, регистри су израђени у делимично измењеној форми, са 
прецизнијим навођењем, проширени су и побољшани.

У Именском регистру су азбучним редом дата сва презимена и имена 
која се помињу у аналитичким описима. Полазећи од оригиналног начи-
на писања у архивским документима, у овом аналитичком инвентару су 
презимена и имена транскрибована на српски облик писања ћирилицом. 
Међутим, фонетска транскрипција писаног текста никада не може да буде 
потпуно поуздана. Гласовне особине страних језика, а нарочито њихових 
историјских облика и локалних варијанти не могу да се реконструишу у 
потпуности. Писани текст не пружа све податке о гласовним особинама 
језика.

Правилно рашчитавање, ишчитавање и транскрипција презимена су 
посебно били отежани јер су у немачким документима презимена често 
писана уз мешање немачког, мађарског, српског, чешког или неког другог 
правописа (нпр. Wořischek, Debeljacsky, Kengyelatz, Rigýitzký, Ruváracz, 
Häuszler). Може се приметити и то, да је једно исто презиме писано на 
више начина, како у различитим, тако и у оквиру истог архивског предме-
та (нпр. Wořischek, Wořissek Worischek; Gallawarschnigg, Gallavarschnig, 
Gallavarschmig; Irkizh, Irkics, Irkič; Preschl, Preschеl; Rigyitsky, Rigýitzký 
или Häuszler, Häusler). Нарочите недоумице се појављују код презимена 
Joannovics, Joanovits, које се данас изговара и у литератури употребља-
ва једном као Јоановић, а други пут као Јовановић. Нејасно је и презиме 
Mihailovits, односно да ли се ради о Михаиловић или Михајловић. Осим 
тога, у архивским документима је приликом писања неких од презимена 
употребљавана сасвим специфична ортографија: дупло еш (ss) и ипси-
лон на крају у две варијанте y и ÿ (нпр. Woticzkӱ, Györgyössy, Debeljacsky, 
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Zsuttӱ, Körtvelyessy, Matuszevszky, Papházӱ). Овом праксом је још од сред-
њег века наглашавано племићко порекло носиоца презимена, за разлику 
од оних чија су презимена писана на уобичајени начин.

Готово сва имена која се налазе у архивским документима су германи-
зована, без обзира на то што су појединци по рођењу и крштењем добија-
ли народна имена. Стога су имена у архивским описима делом фонетски 
транскрибована, а делом преведена на народна. Превод је учињен тамо 
где је са великом вероватноћом, на основу презимена и места рођења, мо-
гла да се одреди етничка припадност именоване особе (нпр. Franz као Фе-
ренц или Франтишек; Paul као Павле или Пал; Johann као Јован, Јанош, 
Јан или Јанез; Joseph као Јозеф, Јосеф или Јожеф; Georg као Ђорђе или 
Ђерђ; Michael као Михаило или Михаљ). И овде је било пуно недоумица, 
да ли српско име треба да гласи Ђорђе или Георг, Михаило или Михајло, 
Димитрије или Митар и слично.

Узимајући у обзир наведене и све остале дилеме, у Именском реги-
стру је поред сваке одреднице у загради дат и оригинални начин писања 
као у архивским документима, односно све уочене варијанте писања име-
на и презимена.

Географски регистар је азбучно сређен и обухвата све топониме који 
су у употреби у аналитичким описима, као еквиваленти за називе старих 
географских објеката у архивским документима. Уз сваки од топонима је 
дато кратко објашњење о административном статусу географског објекта 
у време настанка докумената. Пошто се готово у потпуности ради о на-
сељеним местима, одреднице су означене категоријама: округ, седиште 
среза, седиште дистрикта, седиште рударске области, општина, рударска 
општина, трговиште, град и главни град, али и: круновина, округ, срез 
и река. Највећи број географских објеката који се помињу у архивским 
документима је припадао Српском Војводству и Тамишком Банату, док је 
за остале објекте назначен политички оквир у којем су се налазили (нпр. 
Кршко – општина у круновини Крањској).

Неки од старих географских објеката данас више не постоје јер су рас-
формирани (Српско Војводство и Тамишки Банат, Темишварски округ) 
или су утопљени у друге целине изгубивши свој посебни идентитет (Срп-
ски Семпетар у Велики Семпетар, Српски Чанад у Чанад). Други географ-
ски објекти су приликом утапања задржали своју посебност (Нови Арад 
као део града Арада, Будим као део града Будимпеште, Стубица као део 
града Врбовског), или данас постоје у сасвим другом облику и са потпуно 
другачијим статусом (нпр. Ердељ као круновина Аустријског царства да-
нас је само географска област).
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Уз Географски регистар су приложене и табеле упоредних географ-
ских назива. Циљ овог табеларног прегледа је да пружи шири увид у ва-
ријанте назива географских објеката и да се додатно повежу стари и нови 
називи, за географске објекте који се помињу у архивским документима, 
односно за садашње географске објекте који представљају континуитет 
старих. На тај начин је корисницима знатно олакшано истраживање, а 
претрага може да започне од старог или новог назива, односно уобичаје-
ног или ређе коришћеног топонима. 

У Табели 1 су дати сви топоними који се налазе у географском ре-
гистру, односно у аналитичким описима као еквиваленти за оригинал-
не топониме у архивским документима. Топоними у документима су на 
немачком језику, али многи од њих имају српско, мађарско, румунско 
или латинско порекло. У вези с тим, нарочито је приметно мешање не-
мачког и мађарског правописа (нпр. Groß Becskerek, Groß Szent Miklos, 
Türk Kanizsa, Neu Becse, Temeswar, Wersetz). Присутна је и недослед-
ност у писању, односно записивање на више сличних начина (нпр. Weiss 
Kirchen, Weiß Kirchen, Weisskirchen; Siebenbürgen, Siebenburgen; Temesvar, 
Temesvár, Temeswar; Buzias, Buziasch; Modos, Modosch; Türkisch Kanizsa, 
Türk Kanizsa, Türkisch Kanischa, Türkis Kanicsa). Српски еквиваленти у 
аналитичким описима представљају називе географских објеката који су 
коришћени у српском језику у време настанка докумената, а могу бити 
фонетске транскрипције, доследне (нпр. Фачет, Модош) и недоследне 
(нпр. Чаково, Сента, Сомбор), дословни преводи (нпр. Бела Црква, Ново 
Место), делимични преводи (нпр. Велики Бечкерек, Велики Семиклуш), 
изворно српски називи (нпр. Вршац, Суботица), односно називи који се 
на сличан начин пишу и изговарају у српском и мађарском језику, а по 
свему судећи су српског порекла (нпр. Беч, Будим, Печуј). Значајан број 
српских преводних еквивалената се и данас користи за географске објекте 
који представљају континуитет старих географских објеката.

У односу на називе коришћене у аналитичким описима, Табела 2 до-
носи додатне, алтернативне називе, који су у српском језику такође ко-
ришћени у време настанка архивских докумената. Ови српски преводни 
еквиваленти су настајали као буквални преводи оригиналних топонима 
(нпр. Петоцрква, Седмоградска), или као њихове фонетске транскрипције 
(нпр. Зибенбирген, Херманштат, Хацфелд). Алтернативни називи се сре-
ћу у старој и новој стручној и научној литератури, а неки од ових назива 
представљају и данашње називе географских објеката, те имају ширу и 
свакодневну употребу.
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Данашњи топоними, а који нису већ садржани у ранијим табелама, 
дати су у Табели 3. Ради се о називима који су ушли у употребу у периоду 
након настанка архивских докумената (нпр. Зрењанин, Јаша Томић, План-
диште) и који се односе на географске објекте који представљају контину-
итет старих географских објеката помињаних у архивским документима 
и аналитичким описима.

Табела 4 се односи на оне географске објекте који се данас налазе 
изван Републике Србије, те су дати њихови званични називи на језику ве-
ћинског народа државе којој припадају (нпр. Dudeștii Vechi, Prešov, Pécs).

Предметне одреднице су најпре уазбучене, а потом су класификоване 
тематски, с тим да су унутар тема одреднице такође уазбучене. На овај 
начин, корисницима су дати различити начини претраге. Све одреднице 
које се налазе у Предметно-азбучном регистру налазе се и у Предметно-
теметском. Међутим, док се у првом регистру свака одредница појављује 
само једном, дотле се у другом неке од њих појављују у више различитих 
тема. У Предметно-тематском регистру смо избегли гломазно понављање 
ознака аналитичких описа уз одреднице, с обзиром на то да су ознаке већ 
дате у Предметно-азбучном регистру. Стога, препоручује се комбиновано 
коришћење два предметна регистра, као допуна један другом.
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ИСТОРИЈАТ АРХИВСКОГ ФОНДА

Архивска грађа која припада фонду Ф. 34, Мешовита комисија за 
Српско Војводство и Тамишки Банат (Gemischtelandescommission 
für die Serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat) – Tемишвар 
(Temesvar), (1854–1861), 1854–1861 чува се, штити и стручно одржава у 
Архиву Војводине од 1960. године, када је примљена из Мађарске.

Документа Српског Војводства и Тамишког Баната (1849–1861) ства-
рана су на подручју већег дела Бачке и Баната и мањег дела Срема, док су 
документа централних органа ове круновине Аустријског царства наста-
јала у главном круновинском граду, у Темишвару. Међу централне органе 
спадала је и Земаљска комисија за персонална питања мешовитих среских 
служби (Landescommission für die Personalangelegenheiten der gemischten 
Bezirksämter), под другим називом Мешовита земаљска комисија за Срп-
ско Војводство и Тамишки Банат, или краће Мешовита комисија. Централ-
ни органи су се служили архивском грађом Српске Војводине (1848–1849) 
као предактима. Патријарх Јосиф Рајачић се 1850. гoдине успротивио од-
луци земаљског шефа Српског Војводства и Тамишког Баната генерал-ма-
јора барона Фердинанда Мајерхофера фон Гринбила (Ferdinand Mayerhofer 
von Grünbühl) да се документа Српског народног одбора пренесу из Карловаца 
у Темишвар. Уз посредовање министра унутрашњих послова у Бечу Алексан-
дера фон Баха (Alexander von Bach) решено је да се пренос ипак обави, али 
„да се брижљиво издвоје сва документа, исправе и друга акта, која нису 
потребна владином надлештву, а јесу од чисто националног, црквеног или 
родног интереса”, те да се предају патријарху Рајачићу, односно „српском 
народном архиву” на чување. Након укидања Српског Војводства и Тами-
шког Баната, документа Српске Војводине која су била у Темишвару пре-
несена су у Дворски ратни савет у Бечу, а на молбу патријарха Георгија 
Бранковића, који је столовао 1890–1907. године, враћена су у Карловце. 
За време Другог светског рата, ову архивску грађу су користили органи 
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окупационе силе, а након рата је пописано који делови фонда недоста-
ју.1 Данас се фонд чува у Архиву Српске академије наука и уметности 
у Сремским Карловцима.2 Архивска грaђа Српско-банатске земаљске ге-
нералне команде (1848–1849), која исто тако говори о српском покрету у 
Бачкој, Банату и Срему и о војним акцијама на овим територијама, такође 
је служила централним органима Српског Војводства и Тамишког Баната 
„као антеакта за управне, судске, политичке и економске сврхе”.3 Након 
тога, документа Српско-банатске земаљске генералне команде су пренета 
у Беч, а у процесу повраћаја који се одвијао после Другог светског рата, 
враћенa су 1985. године4 и данас се чувају у Архиву Војводине.5

Пошто је Мешовита комисија била једна од комисија које су се бавиле 
административно-територијалном организацијом Српског Војводства и 
Тамишког Баната, као предакта су јој служила и архивска документа две 
сродне комисије које су јој претходиле, Политичкo-организационе коми-
сије (1851–1852) и Земаљске организационе комисије (1853–1854). Ар-
хивска грађа ове две комисије се данас такође чува у Архиву Војводине.6 
Штавише, Мешовита комисија je оснoвана да би непосредно наследила 
Земаљску организациону комисију, истог дана када би ова била укину-
та. Тако се у фонду Земаљске организационе комисије налази мањи број 
предмета „прелазног периода”, који су потписани од стране Мешовите 
комисије, а заведени са сигнатуром и у књизи протокола Земаљске орга-
низационе комисије. Не постоји тачан пресек од када предмете потписује 
Мешовита комисија, нити по датуму, нити по броју предмета, већ се до 

1 Архив Војводине (АВ), Ф. 23, Српско Војводство и Тамишки Банат (Landesverwaltung 
der Serbischen Woiwodschaft und des Temescher Banat) – Темишвар (Temesvar) (1849–
1861), 1849–1861, Президијални списи, а. ј. 112; АВ, Ф. 28, Политичко-организациона 
комисија у Темишвару (Politischeorganisierungscommission in Temesvar) – Темишвар 
(Temesvar) (1851–1852), 1851–1852, а. ј. 3/24; АВ, Ф. 121, Архив Војводине (1926– ), 
1926–1991, Документа која се односе на реституције, 1959: Списак докумената – повеља 
несталих за време II св. рата; Класификациона ознака 6: III-690-8/1-72, 46.

2 Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима, Српски 
народни покрет 1848–1849.

3 АВ, Ф. 121, Реституције, Поверљиви списи, 1977: Пов. 4/45-75.
4 Исто, Документа која се односе на реституције, 1985, 7. пријем архивалија. 
5 Архивска грађа се тренутно налази у оквиру фонда АВ, Ф. 18, Аустријско-српски 

корпус под генерал-мајором Тодоровићем – (Österreichisch-serbisches Armekorps unter 
Generalmajor Thodorovich) – Беч (Wien) (1848–1849), 1848–1849.

6 АВ, Ф. 28 и Ф. 33, Српско-банатска земаљска комисија за организациона питања 
(Serbisch-Banater Organisierungslandescommission) – Tемишвар (Temesvar) (1853–1854), 
1852–1854.
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краја фонда Земаљске организационе комисије без правила смењују пред-
мети потписани овом или оном комисијом. Док у фонду Земаљске органи-
зационе комисије најмлађи предмети носе датум 13. новембар 1854, дотле 
је у фонду Мешовите комисије најстарији предмет датиран са 6. августом 
1854, а најмлађи са 31. јануаром 1861. године.7

Мешовита комисија је радила и стварала документа у систему ра-
звијене администрације, канцеларије, бирократије и чувања докумената. 
Канцеларијско пословање и пут службеног предмета заснивали су се на 
позитивним прописима, а спроводили су их обучени службеници, секре-
тари, записничари, канцеларијски и архивски писари и остали. Докумен-
та Мешовите комисије су чувана на месту стварања, у Темишвару, а након 
укидања Српског Војводства и Тамишког Баната и анексије ове терито-
рије од стране Краљевине Угарске 1860. године, сва архивска грађа цен-
тралних органа је према једном од извора „наврат на нос пренесен[а] у 
Будим”, те се недуго затим нашла у Мађарском земаљском архиву, који је 
основан 1874. године.8 Ипак, југословенске установе, институције и зва-
ничници, који су након Другог светског рата радили на повраћају архивске 
грађе, дуго су били у недоумици где се налази грађа Српског Војводства 
и Тамишког Баната, да ли и којим делом у Бечу, односно Будимпешти. 
Сумње је додатно подгревао тајни Баденски споразум о архивима из 1926, 
склопљен између бивших чланица Двојне монархије, према којем је Ре-
публика Аустрија наредне године испоручила Краљевини Мађарској зна-
чајну количину архивске грађе, иако је ту грађу уствари требало да преда 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Наиме, на темељу Сенжерменског 
мировног споразума из 1919. године потписан је 1923. Споразум који је 
обавезао Републику Аустрију да Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
испоручи архивску грађу која се односила на територије уступљене након 
Првог светског рата. Међутим, Споразум је реализован само у мањем оби-
му, а за рачун Баденског споразума.9 Без обзира што у тексту Баденског 

7 Исто, а. ј. 1036, 1049, 1059, 1069 и др; АВ, Ф. 34, Мешовита комисија за Српско 
Војводство и Тамишки Банат (Gemischtelandescommission für die Serbische Woiwodschaft 
und das Temeser Banat) – Tемишвар (Temesvar), (1854–1861), 1854–1861, Општи списи, 
а. ј. 17/11; ор. сиг. 1861/35, 38; З. Стевановић: „Нацрт историјске белешке могућег 
обједињеног фонда на основу истраживања у архивској мрежи Војводине и примера 
фондова из периода Српског Војводства и Тамишког Баната“, у: Зборник радова са 
саветовања, Нови Сад, 17–18. децембар 2009, ДАРВ, Нови Сад 2010, 151–152.

8 F. Hauptmann, „Jugoslovensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati”, у: 
Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, god. I/br. 1, 40.

9 АВ, Ф. 121, Документа која се односе на реституције, 1957–1958: Југословенски 
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споразума није конкретно наведена архивска грађа Српског Војводства и 
Тамишког Баната, забуну су стварали инвентари Мађарског земаљског ар-
хива објављени 50-тих година прошлог века. У инвентару архивске грађе 
преузете из бечких архива није наведена грађа Српског Војводства и Та-
мишког Баната. С друге стране, у инвентару архивске грађе која је настала 
у време апсолутизма, од 1848. до 1867. године, тврди се да је значајан део 
грађе из овог периода преузет из Беча на основу Баденског споразума.10

Тријанонским мировним споразумом из 1920. године, Краљевина Ма-
ђарска се обавезала да испоручи архивску грађу која се односи на подруч-
је новооснованог Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. Године 1924, 
такође је склопљен Споразум о узајамној измени писаног материјала и 
архива између ове две државе, али су резултати пријема грађе из Мађар-
ске били врло скромни. По завршетку Другог светског рата, Уговором о 
миру између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Ре-
публике Мађарске, који је потписан 1947. године, регулисана су између 
осталог и питања у вези са архивском грађом. Уговор је укључивао и она 
питања која проистичу из државног преуређења непосредно након Првог 
светског рата, односно архивску грађу која је настајала на територијама 
које су до тада биле под мађарском управом. Иако Мађарска није одмах 
била спремна да испуни своје обавезе, временом су се односи између две 
државе побољшали. Тако је 1958. године потписан Споразум, којим је по-
тврђена спремност обе стране да регулишу до сада нерешена питања у 
вези са архивском грађом.11

захтеви за грађу која се више не налази у бечким архивима; 1947–1960, 1973, Извештаји 
о раду чланова реституционе комисије – Извештаји Реституционе делегације у Аустрији 
1949. г. и Извештај реституционе комисије за Војводину у вези са Споразумом са 
Аустријом од 1923. г.; 1958; 1958–1959: Међународни споразуми и уговори (преписи); 
F. Hauptmann, „Jugoslovensko-mađarski arhivski pregovori...”; D. Marjanić, „Sporazum o 
arhivima između Republike Austrije i Kraljevine Mađarske od 28. svibnja 1926.”, у: Arhivski 
vjesnik, 58/2015, Zagreb 2015, 37–58; http://www.versailler-vertrag.de/svsg/svsg-i.htm (7. мај 
2018).

10 O. Sashegyi, Országos Levéltár. Abszolutizmuskori levéltárak, Levéltári alapleltárak, 
I/5, Levéltárak Országos Központja, Budapest 1952, 3–5; O. Paulinyi, Országos Levéltár. 
Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok, Levéltári alapleltárak, I/11, Levéltárak Országos 
Központja, Budapest 1956.

11 АВ, Ф. 121, Документа која се односе на реституције, 1926: 13/1926; 1958–1959: 
Међународни споразуми и уговори (преписи); Реституције, Поверљиви списи Комисије 
за реституцију, 1947–1961, Пов. 79/48 и Реституција из Мађарске; http://www.versailler-
vertrag.de/trianon/index.htm (7. мај 2018); F. Hauptmann, „Jugoslovensko-mađarski arhivski 
pregovori...”, 29–30, 47–49.
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Коначно, 16. и 17. јула 1960. године, Историјски архив Аутономне 
Покрајине Војводине у Сремским Карловцима (данас Архив Војводине) 
примио је значајну количину архивске грађе централних органа Српског 
Војводства и Тамишког Баната, која је допремљена из Мађарског земаљ-
ског архива. Према Попису архивског материјала преузетог од НР Ма-
ђарске, архивска грађа Мешовите комисије је заједно са грађом других 
стваралаца припадала посебној групи грађе заведеној као Архиви из доба 
апсолутизма. Архив Намесништва Српске Војводине и Тамишког Баната 
1849–1861. Мешовита комисија је примљена у обиму од 45 инвентарних 
јединица, 35 кутија списа под редним бројевима 164–170, 373–399, 200 и 
10 књига без цифарских ознака.12 Ова архивска грађа је у Архиву Војводи-
не сређена као фонд Ф. 34, Мешовита земаљска комисија за Српско Вој-
водство и Тамишки Банат (Gemischtelandescommission für die Serbische 
Woiwodschaft und das Temeser Banat) – Tемишвар (Temesvar), (1854–1861), 
1854–1861, а према сумарном инвентару, који је састављен 1989. године, 
фонд сада има 46 инвентарних јединица: књиге протокола и регистара 
Президијалних списа означене бројевима 1–2; књиге протокола и региста-
ра Општих списа, 3–10; Президијални списи, 11–16 и Општи списи 17–46. 
Списи су сређени по принципу провенијенције, односно према редоследу 
оригиналних сигнатура.

Ни данас нисмо потпуно сигурни да ли је у мађарским и аустријским 
архивима преостало архивске грађе Српског Војводства и Тамишког Ба-
ната и у којој количини. Тако је 2007, скоро пола века након првог пријема, 
поново из Мађарског земаљског архива допремљена у Архив Војводине 
мања количина грађе ове провенијенције, око 1,15 м.13 Грађа је у несре-
ђеном стању, али је до сада уочено неколико архивских предмета који су 
прикључени фонду Мешовите комисије.14

У периоду 2009–2012. и током 2017. године фонд је у више наврата 
аналитички обрађиван. Приликом обраде, предметима су дати архивски 
бројеви који у оквиру сваке од кутија започињу од један и теку у конти-
нуитету. Дошло је и до мањих измена у систематизацији архивске грађе с 
обзиром на то да је сваки предмет стављен у кошуљицу. Тиме је количина 

12 АВ, Ф. 121, Документа која се односе на реституције, 1960: Преузимање грађе 
из Мађарске; 1945–1964, 1974, 1990, Забелешка о састанку одржаном у Државном 
секретеријату за иностране послове у Београду 23. VII 1960; F. Hauptmann, „Jugoslovensko-
mađarski arhivski pregovori...”, 82–83.

13 AВ, II 692-2.
14 АВ, Ф. 34, Досије, 5/3.
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архивских предмета који могу да стану у кутију смањен, те је остатак 
предмета из кутије премештан у другу кутију. Очекује се да ће потпу-
но обрађен фонд имати више од садашњих 46 инвентарних јединица. До 
сада су аналитички обрађени сви Президијални списи и око 30 процената 
Општих списа. Уз аналитички инвентар Президијалних списа израђен је 
и помоћни научни апарат: Именски, Географски и Предметни регистри. 
Све аналитичке описе и регистре, саставио је Зоран Стевановић, виши 
архивиста у Архиву Војводине.
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ИСТОРИЈАТ И РАД МЕШОВИТЕ КОМИСИЈЕ

Након Револуције 1848/49. године, хабзбуршка држава се нашла у 
потпуно новој друштвено-политичкој реалности. Укинут је феудализам, 
загарантована су грађанска, верска и национална права и слободе, а др-
жавни систем је ушао у реформу, која је подразумевала осамостаљивање 
различитих делова и нивоа власти. Ипак, модерни процеси су били знатно 
успорени централизацијом државе и увођењем апсолутизма. На раскршћу 
ових праваца, Царским патентом од 18. новембра 1849. године15 основано 
је Српско Војводство и Тамишки Банат. Било је неопходно да се у новој 
круновини Аустријског царства, уместо привремене постреволуционарне 
војне управе, уведе цивилна власт.

Реорганизација власти, оснивање и укидање Мешовите комисије

Врло брзо, почетне органе цивилне власти требало је заменити стал-
ним системом. Општу административно-територијалну реорганизацију 
Српског Војводства и Тамишког Баната започеле су 1851. године Поли-
тичко-организациона комисија и Правосудна организациона комисија 
(Justizorganisierungscommission). Посао је окончала Земаљска организа-
циона комисија 1854. године, успостављањем сталне политичке и суд-
ске власти,16 односно територијалних јединица округа (Kreise) и срезова 

15 Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für Kaiserthum Oesterreich, Jahr-
gang 1849, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1850. (Nov–Dez 49), Stc. 
VI, № 25.

16 У архивској грађи комисија Српског Војводства и Тамишког Баната, синтагма 
политичка власт, односно реч политичко се употребљавају у значењу извршне (управне) 
власти, с обзиром на то да је управно још увек више схватано као вршење политичке 
власти, а тек онда као обављање јавне службе и спровођење оштег интереса.
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(Bezirke). На основу Царске одлуке од 14. септембра 1852. и Наредбе ми-
нистарстава унутрашњих послова, правосуђа и финансија од 19. јануара 
1853. године, које су се односиле на општу шему управе и судства за ве-
ћину круновина Аустријског царства, одређено је да ће среским служба-
ма управљати посебне круновинске комисије састављене из редова на-
месничких саветника и саветника врховног земаљског суда.17 На основу 
тога, а Одлуком министарстава унутрашњих послова и правосуђа од 28. 
јула 1854, након што је успешно обавила посао, укинута је Земаљска ор-
ганизациона комисија, те је као њен директни следбеник основана Мешо-
вита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат. Одређен 
је дан примопредаје послова, 1. август 1854. године.18 Мешовита комисија 
је успостављена са задатком да управља радом новооснованих среских 
служби. Већина од њих су биле мешовите, а неколицина „чисте” среске 
службе. Стога се и у називима Комисије појављује атрибут мешовита. 

17 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1853, Kaiserlich-
königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1853, Stc. IV, № 10, A, § 14.

18 З. Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат, Архив Војводине, Нови Сад 
2014, 44–49; З. Стевановић, „Процес организације власти у Војводству Србија и Тамишки 
Банат”, у: Споменица Историјског архива „Срем”, 12/2013, Сремска Митровица 2013, 
124–130; З. Стевановић: „Нацрт историјске белешке...”, 152–154; АВ, Ф. 33, а. ј. 1085; 
АВ, Ф. 23, Президијални списи, а. ј. 7726, 8160.  
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1860. август–децембар, Темишвар.  Заглавља и адреса Мешовите комисије –
– краснопис. (АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 16/22, 16/37, 16/38)

Радом Земаљске организационе комисије, Српско Војводство и Та-
мишки Банат је подељено на пет округа, којима су управљале окружне 
управе (Kreisbehörden, Kreisämter). Унутар сваког од округа било је од че-
тири до осам срезова на челу са среским службама (Bezirksämter). Теми-
шварски округ је обухватао срезове: Темишвар, Нови Арад, Липова, Ча-
ково, Вршац и Бузјаш; Лугошки округ срезове: Лугош, Фачет, Оравица и 
Бокшан; Великобечкеречки округ срезове: Велики Бечкерек, Нови Бечеј, 
Модош, Велика Кикинда, Турска Кањижа, Велики Семиклуш, Жомбољ и 
Билет; Сомборски округ срезове: Сомбор, Апатин, Кула, Баја, Суботица, 
Сента; и Новосадски округ срезове: Нови Сад, Стари Бечеј, Паланка, Рума 
и Илок. Укупно 29 среских служби је започело са радом 30. маја 1854. го-
дине, наследивши привремене среске комесаријате и привремене среске 
судове, односно градоначелништва крунских дистриката.19 У 23 среске 
службе био је заступљен како политички, тако и засебан судски делокруг 
послова. Ове среске службе су се називале мешовитим политичко-суд-
ским среским службама (politisch-judizielle gemischte Bezirksämter), док 
су њих шест биле „чисто” политиче среске службе (reine Bezirksämter). У 
седиштима округа, Новом Саду, Сомбору, Великом Бечкереку, Темишва-
ру и Лугошу, формирани су градско-делегирани судови (städtisch-delegirte 
Gerichte), чија се територијална надлежност протезала на град (или тр-
говиште) и околни срез. Стога, у овим срезовима није било потребе да 
се оснивају мешовите среске службе, већ само „чисте” политичке среске 
службе. У Суботици је организација била потпуно специфична. Форми-
ран је посебан срески суд са надлежношћу за срез и град Суботицу, а уз то 

19 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1854, Wien 1854, Stc. IX, № 28; АВ, Ф. 23, 
Президијални списи, а. ј. 5438, 7408; АВ, Ф. 33, а. ј. 878, 918.
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још и посебна „чиста” политичка среска служба надлежна само за срез.20 
Накнадно, у граду Вршцу 1855. године, Мешовита комисије је спровела 
одлуку Министарства унутрашњих послова у Бечу, те је мешовита сре-
ска служба реорганизована у „чисту”, уз оснивање градско-делегираног 
суда.21 Тако је преостало 22 мешовите поред 7 „чистих” среских служби.

Након што је царском Одлуком од 27. децембра 1860. године реше-
но да се круновина Српско Војводство и Тамишки Банат укине и ова те-
риторија припоји Краљевини Угарској, 2. фебруара 1861. је започето са 
укидањем постојеће и обновом жупанијске администрације. У склопу ове 
реорганизације укинута је и Мешовита комисија.22

Мешовита комисија и хијерархија власти

Мешовита земаљска комисија Српског Војводства и Тамишког Бана-
та управљала је радом среских служби, али и окружних управа. Док је 
надлежност среских служби подразумевала бригу о непосредном спро-
вођењу закона и одржавању безбедности, јавног реда и мира у општина-
ма (Gemeinde), дотле су окружне управе биле политички органи средњег 
нивоа између Намесништва, Мешовите комисије и других централних 
органа с једне и среских служби с друге стране. Према утврђеној хије-
рархији, Мешовита комисија је доносила одлуке и издавала налоге окру-
жним управама, док су ове испуњавале налоге и на тај начин непосредно 
усмеравале и надзирале рад среских служби и послове среза. На сличан 
начин, среским службама није било дозвољено да се непосредно обраћају 
Мешовитој комисији, већ су своје дописе, захтеве, примедбе, поднеске 
најпре морале да пошаљу непосредно надређеним надлештвима, одно-
сно окружним управама, које су их уз пропратно писмо и мишљење даље 
прослеђивале Мешовитој комисији на одлучивање.23 Документа среских 
служби која се тичу судских послова, окружне управе су прослеђивале не 
само Мешовитој комисији, већ и окружним судовима у Лугошу, Великом 
Бечкереку, Сомбору и Новом Саду, односно Земаљском суду и Врховном 

20 Исто, а. ј. 13, 744, 1085.
21 АВ, Ф. 34, Општи списи, а. ј. 17/114, 22/61.
22 Србски дневник, бр. 101/1860, 1; Wiener Zeitung, № 304/1860, 1–2; АВ, Ф. 23, 

Президијални списи, а. ј. 28745, 28880, 28918; АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 
16/38.

23 Нпр.: исто, а. ј. 12/1, 14/28; Општи списи, а. ј. 25/2.
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земаљском суду у Темишвару. Одлуке у вези са судским пословима мешо-
витих среских служби, Мешовита комисија је морала да доноси у сагла-
сности са Врховним земаљским судом у Темишвару.24

Мешовита комисија као централни орган руководила се одлукама и 
упутствима врховног круновинског органа, Намесништва у Темишвару. 
Штавише, радом Мешовите комисије, од њеног оснивања 1854. годи-
не, непосредно је управљао намесник подмаршал гроф Јохан Коронини 
фон Кронберг (Johann Coronini von Cronberg), а од друге половине 1859. 
до укидања круновине почетком 1861. године Коронинијеви наследни-
ци на челу круновине. Најпре подмаршал, барон Јосип Шокчевић (Josip 
Šokčević) са титулом намесника и командног генерала Српског Војвод-
ства и Тамишког Баната, потом са истом титулом, подмаршал гроф Карл 
Виго де Сен-Кантен (Karl Bigot de Saint-Quentin), а онда и подмаршал, 
гроф Александер Менздорф Пуљи (Alexander Mensdorff Poully), који је 
носио титулу царског комесара и командног генерала Српског Војводства 
и Тамишког Баната.25

Састав Мешовите комисије и канцеларијско пословање

Приликом оснивања 1854. године, Мешовита комисија је састављена 
како од службеника из политичког, тако и од службеника из судског дело-
круга. Комисију су чинила четири члана, уз два члана заменика за случа-
јеве када је неко од чланова био спречен да учествује у раду. У својству 
чланова постављени су намеснички саветници у Темишвару др Зигмунд 
Конрад фон Ајбезфелд (Sigmund Conrad von Eybesfeld) и Зигмунд Хибер 
(Sigmund Hueber), а за заменичног члана тамошњи намеснички саветник 
Антон Прибил (Anton Pribyl), односно за чланове саветници Врховног зе-
маљског суда у Темишвару витез др Ђорђе Стојаковић и Франц Христоф 
(Franz Christoph), а за заменичног члана саветник Земаљског суда у Теми-
швару и референт на испомоћи код тамошњег Врховног земаљског суда 
Алојз Николаус фон Ерамфелд (Alois Nikolaus von Ehramfeld). На почетку 
рада, услед службеног одсуства намесника Коронинија, али и одсуства 
из здравствених разлога заменика намесника Едуарда Грица фон Ронзеа 

24 Нпр.: исто, Президијални списи, а. ј. 12/1, 12/24, 13/28, 13/31, 15/24.
25 З. Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат, 35–39; З. Стевановић, 

„Процес организације власти...”, 121–123, 131–134; АВ, Ф. 23, Президијални списи, а. ј. 
1375, 23944, 23968–23971, 27219, 27324, 27325, 28259, 28280, 28406.
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(Eduard Griez von Ronse), Мешовитом комисијом је руководио дворски 
саветник са службом код Намесништва у Темишвару барон Јохан Виктор 
фон Шмидбург (Johann Victor von Schmidburg).26

До краја 1854. године др Ајбезфелд је премештен у Намесништво у 
Милану, а за члана Мешовите земаљске комисије за Српско Војводство и 
Тамишки Банат је постављен барон Шмидбург.27 Међутим, када је 1855. 
године умро заменик намесника Гриц, његову улогу је преузео Шмидбург; 
а због новог службеног одсуства намесника Коронинија, Шмидбург је мо-
рао да преузме и обавезу руковођења Мешовитом комисијом, те је остало 
упражњено једно од места међу члановима комисије. Стога је Прибил по-
макнут од заменичног члана на позицију члана Мешовите комисије, док 
је за заменичног члана наименован намеснички саветник у Темишвару 
Игнац Рат (Ignatz Rath).28  Године 1857, др Стојаковић је наименован у 
дворског саветника Врховног суда у Бечу. Уместо њега, на место члана 
Мешовите комисије помакнут је фон Ерамфелд, сада већ саветник Врхов-
ног земаљског суда у Темишвару, док је још један саветник овог суда Ни-
кола Михајловић наименован у заменичног члана.29  Када је 1859. године 
Коронини премештен на позицију бана у Загребу, управљање Намесни-
штвом у Темишвару је привремено, до доласка новог намесника, предао 
тамошњем дворском саветнику витезу Венцелу фон Мартини (Wenzel von 
Martina). Ускоро, исте године, умро је заменик намесника Шмидбург, а за 
кратко време измењало се више личности на челу Српског Војводства и 
Тамишког Баната. У таквим околностима, фактички је Мартина све време 
руководио Мешовитом комисијом, све до њеног укидања, односно укида-
ња круновине 1861. године.30

Мешовита комисија је доносила одлуке на два начина: циркуларно и 
одржавањем седница. У првом случају, службени предмет би кружио од 
једног до другог члана Комисије, а они би прилагали своје мишљење и 
став који заступају у вези са решавањем предмета. На основу тога, слу-
жбеници Намесништва би потом, у име Мешовите комисије, састављали 
одговоре, саопштења, налоге, захтеве и упућивали их даље осталим на-
длештвима и њиховим службеницима. Други начин доношења одлука је 
подразумевао седнице на којима се расправљало и гласало. За сво време 

26 Исто, а. ј. 7156, 7699, 7785, 7844, 7894, 7911, 8047, 8112, 8493.
27 Исто, а. ј. 7726, 8872, 8926, 8982.
28 Исто, а. ј. 9661, 9678, 9797.
29 Исто, а. ј. 13169; АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 12/11.
30 АВ, Ф. 23, Президијални списи, а. ј. 23608, 23800, 24467.
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постојања Мешовите комисије, седницама је најчешће председавао наме-
сник Коронини, а такође и његов заменик Шмидбург, односно дворски 
саветник Мартина. Поред председавајућег и чланова комисије, на седни-
цама је такође био и вотант, који није могао да учествује у расправи, али је 
имао право гласа. У зависности од седнице, место вотанта је заузимао или 
Шмидбург или Мартина. Седнице су подразумевале и референта, који је 
у својству записничара уобличавао закључак Мешовите комисије сходно 
расправи и гласању. Он је, исто тако, водио даље администрирање пред-
мета у Намесништву, где је у одређеним случајевима одлука Комисије у 
мањем или већем обиму могла да се промени. На месту референта је често 
био Мартина, а у више случајева такође Рат, Прибил, односно Хибер.31

Целокупан рад Мешовите комисије садржан је у службеним предме-
тима које је стварала, уз употребу опште евиденције предмета у виду дело-
водног протокола и регистра. Од оснивања Комисије 1854. године, предме-
ти су завођени почевши од броја један растућим низом без прекида, све до 
краја 1855; а од 1856. године до укидања Комисије 1861, бројеви у свакој 
години започињу од један и теку у континуитету до краја године. Поред 
Општих списа, од 1856. године постоје и Президијални списи, а за сваку 
од ових серија су се водили одвојени деловодни протоколи и одвојени ре-
гистри. Док је сигнатура Општих списа glc (Gemischtelandescommission), 
дотле су Президијални списи сигнирани са rpglc (reservata protocol 
Gemischtelandescommission). Иако је и једне и друге списе стварао исти 
састав комисије, Општи списи су потписивани са: Мешовита комисија, а 
Президијални списи са: Председништво Мешовите комисије. 

Приликом преписке и код отправљања предмета, Мешовита комисија 
је користила две врсте штампаних формулара. Један је служио искључиво 
за седниче расправе и гласање, јер је имао рубрике за уписивање присут-
них на седници према службеним позицијама које су заузимали прили-
ком заседања. Ово је у ствари био формулар Намесништва у Темишвару, 
али га је Мешовита комисија користила прилагођено, прецртавајући део 
одштампаног заглавља и дописујући свој назив. Други формулар је био 
општег типа и подесан за употребу и у другим надлештвима. Код мањег 
броја предмета, када су у питању само саопштења која су примана к зна-
њу, нису коришћени формулари, већ је на полеђини иницијалног акта до-
писан датум његовог пријема код Мешовите комисије и број предмета под 
којим је заведен. С друге стране, формулари су имали неколико рубрика 

31 Нпр.: АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 11/24, 16/8; Општи списи, а. ј. 18/4, 18/6, 
18/10, 27/31.
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за више различитих датума: датум иницијалног акта, датум презентова-
ња (пријема дописа и формирања предмета), датум излагања предмета на 
седници, датум решавања предмета, те датум прослеђивања предмета у 
отправништво. Овде се решен предмет припремао за слање, а свака од 
фаза припреме је такође имала своју рубрику за датум: датум преписива-
ња и исписивања предмета према концепту и белешкама, датум сравњи-
вања листова и редоследа у предмету и датум отправљања. Поред свега, 
постоји и рубрика за датум архивирања предмета. Код формулара општег 
типа, посебно је издвојен датум решавања предмета, јер стоји у самом 
заглављу на врху листа. Дотле, на формулару за седниче расправе ниједан 
датум није посебно издвојен, али се према редоследу најпре наводи датум 
пријема дописа.

1856. децембар, Темишвар. Формулари Мешовите комисије.
(АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 11/16, 11/24)
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Послови Мешовите комисије

Преузети и нови послови. Одмах по оснивању, Мешовита комисија 
је имала задатак да оконча недовршене послове Земаљске организационе 
комисије. Радило се о започетим пословима у вези са смештајем нових 
среских служби, што је подразумевало преузимање смештајног простора 
старих, укинутих надлештава, унајмљивање приватних кућа, адаптацију 
просторија, као и набавку канцеларијског намештаја и опреме.32 Још док 
је у почетном периоду рада довршавала ове послове, Мешовита комисија 
је у складу са својом надлежношћу преузела и све остале послове који 
се тичу управљања новооснованим среским службама, односно бринула 
се за њихово функционисање и законити рад. Пре свега, за поштовање 
високих аката о општој шеми управе и судства из 1852/53. године, затим 
Закона о унутрашњeм устројству и уређењу послова у судским надле-
штвима, издатог Царским патентом од 3. маја 1853, такође Наредбе у по-
гледу политичке и судске организације Српског Војводства и Тамишког 
Баната, од 1. фебруара 1854, потом Инструкције о унутрашњој делатности 
и уређењу послова судских надлештава у кривичним пословима, издате 
Наредбом Министарства правосуђа од 16. јуна 1854, а нарочито Службене 
инструкције за мешовите и политичке среске службе и среска начелства 
од 17. марта 1855.33

Службеници. Примање нових среских службеника обављала је већ 
Земаљска организациона комисија, али је то ипак био један од основних 
послова из надлежности Мешовите комисије. Према општој шеми управе 
и судства из 1852/53. године прописане су нове среске службеничке ка-
тегорије и платне класе, односно нова среска службеничка места: срески 
управник, прве, друге и треће класе; срески пристав, прве и друге класе; 
срески архивски писар, прве и друге класе; срески канцеларијски писар, 
прве и друге класе; срески канцеларијски послужитељ, прве и друге кла-
се; срески помоћни канцеларијски послужитељ; као и записничар при-
правник и судски приправник.34

32 Нпр.: исто, a. j. 17/7, 17/11, 17/15, 17/20, 17/35, 17/60, 17/63, 17/80, 18/7, 18/12–14.
33 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1853, Stc. IV, № 10, Stc. XXVI, № 81; Jahrgang 

1854, Stc. IX, № 28, LIX, № 165; Jahrgang 1855, Wien 1855, Stc. XV, № 52; АВ, Ф. 23, 
Президијални списи, а. ј. 8786.

34 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1853, Stc. IV, № 10, A, § 4, E, 107, 109; АВ, Ф. 33, а. ј. 70. 
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1853. јун 18, Темишвар. Конкурс за среска службеничка места
у Српском Војводству и Тамишком Банату. (АВ, Ф. 33, a. j. 70)
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Поред ових службеничких места постављани су и дневничари, као 
привремени службеници на испомоћи због нагомиланих послова. Тако-
ђе, срески руководиоци (Bezirksleiter), који су привремено водили среску 
службу у одсуству среског управника (Bezirksvorsteher, Bezirksvorstand) 
или у ситуацијама када срески управник још није наименован. Улогу сре-
ског руководиоца су обично имали срески пристави. За судски делокруг 
среских служби, додатно је 1855. године систематизовано службеничко 
место записничар дневничар.

Службеници среских служби су примани путем конкурса, који су 
објављивани у Темешварер цајтунгу (Temesvarer Zeitung, Темишварске 
новине), Винер цајтунгу (Wiener Zeitung, Бечке новине) и Естерајхише 
зајтшрифт фир инере фервалтунг (Österreichische Zeitschrift für innerre 
Verwaltung, Аустријски часопис за унутрашњу управу).35 Молбе кандида-
та, које су долазиле из свих делова Аустријског царства, морале су да буду 
пропраћене мишљењем надлештава којима је кандидат био подређен као 
службеник, или једноставно као физичко лице. Уз мишљење, надређена 
надлештва су била у обавези да састављају квалификационе табеле у који-
ма су били сабрани и прегледно представљени: лични подаци о кандида-
ту, оцена о његовом моралном и политичком држању, степен образовања, 
познавање језика, досадашња радна искуства и други подаци. Пошто су 
у пракси употребљавани различити табеларни прикази података36 о слу-
жбеницима, било је прописано да се за среске службенике убудуће кори-
сти тачно одређена форма квалификационе табеле са прецизно утврђе-
ним рубрикама.37 Један од основних услова за службеничка места среског 
управника, среског пристава и среског архивског писара су биле завршене 
студије, док за остала места нису биле неопходне. С друге стране, слу-
жбеници који би били примљени на место среског управника или среског 
пристава морали су додатно да положе и државни испит судих или поли-
тичких послова.38 Међу осталим условима за пријем среских службеника, 
посебно је било важно исправно морално и политичко држање кандидата, 
да кандидат до сада није кажњаван, нити да је у дуговима, да међу слу-
жбеницима једне среске службе не постоје родбинске и тазбинске везе, да 
кандидат није старији од четрдесет година.39

35 Нпр.: АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 11/8, 12/35, 13/19.
36 З. Стевановић, „Начин конкурисања за службеничка места у Српском Војводству 

и Тамишком Банату у периоду од 1851. До 1854. године”, у: Attendite, Историјски архив 
Кикинда, Кикинда 2009, 67–76.

37 Нпр.: АВ, Ф. 34, Президијални списи, 12/1, 12/33, 13/5, 14/37, 14/49, 14/56.
38 Нпр.: Исто, 12/9, 12/31, 13/27, 14/3.
39 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1855, Stc. XV, № 52, §§ 3–7, 23.
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Узимајући у обзир пристигле молбе кандидата, састављани су персо-
нални предлози, а затим су именовани срески службеници. У томе су, не 
само учествовали сви нивои власти, већ је остварен и известан степен са-
мосталности и самоуправе земаљских, окружних и среских недлештава.40 
За службеничко место среског управника, Мешовита комисија је подноси-
ла предлоге Министарству унутрашњих послова у Бечу, које је у сагласно-
сти са тамошњим Министарством правосуђа одлучивало који ће кандидат 
бити наименован. Персоналне предлоге за места среског пристава и сре-
ског архивског писара Мешовитој комисији су подносиле окружне упра-
ве, с тим да је предлоге за приставе Комисија прослеђивала Министарству 
унутрашњих послова, које је и у овом случају одлучивало у сагласности 
са Министарством правосуђа, док је архивске писаре Мешовита комисија 
самостално именовала. Међутим, било је више случајева када су канце-
ларијски писари помакнути на место архивских писара, а да нису имали 
завршене студије, те је то било могуће једино уз одлуку да се кандидату 
опрости недостатак студија, коју је доносило Министарство унутрашњих 
послова уз сагласност са Министарством правосуђа.41 Канцеларијске пи-
саре је предлагао срески управник, а именовао окружни управник, док 
је канцеларијске послужитеље и помоћне канцеларијске послужитеље 
именовао срески управник, а исто тако и дневничаре у оквиру одобреног 
броја и новца за дневнице. О потребама среских служби за записничар-
ским и судским приправницима одлучивала је Мешовита комисија, а по-
јединце је распоређивало Намесништво, односно Врховни земаљски суд 
у Темишвару. Што се тиче накнадно систематизованих среских записни-
чара дневничара, Мешовита комисија их је именовала у сагласности са 
Врховним земаљским судом у Темишвару.

Сви службеници који су први пут били примљени у службу, као и они 
који су са нижег службеничког места унапређени на више морали су да 
положе заклетву према тачно утврђеној форми. На налог Мешовите ко-
мисије, среске управнике, среске приставе и среске архивске писаре је за-
клињао окружни управник, а у појединим случајевима је ова надлежност 
могла да се пренесе и на среске управнике. Заклињање среских канцела-
ријских писара, среских канцеларијских послужитеља, среских помоћних 
канцеларијских послужитеља и среских записничара дневничара било је 
у непосредној надлежности среског управника.42

40 Исто, Jahrgang 1853, Stc. IV, № 10, A, § 15.
41 Нпр.: Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 12/58, 13/29, 14/28, 16/13.
42 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1855, Stc. XV, № 52, § 17.
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1855. Темишвар. Текст заклетве за среске службенике у Српском Војводству 
и Тамишком Банату. (АВ, Ф. 34, Општи списи, 24/51)

У надлежност Мешовите комисије спадали су и послови у вези са 
пензионисањем среских службеника, затим награђивањем за залагање, 
савесно и марљиво обављање службе, те новчаним помагањем услед ло-
ших услова живота.43 С обзиром на породичне и здравствене разлоге, али 
и службене, када су постојале родбинске везе између среских службеника, 
када службеник није поседовао задовољавајуће знање језика средине, као 
и других разлога, Мешовита комисија је имала надлежност да премести 
службеника у другу среску службу на истоветно службеничко место, од-
носно да изведе замену службеника између среских служби.44 Ипак, за 
све ове послове, ако би се тицали среских управника и среских пристава, 
Мешовита комисија је морала да прибави одобрење Министарства уну-
трашњих послова, дато у сагласности са Министарством правосуђа.45 Од-
суства службеника за решавање породичних послова или из здравствених 

43 Нпр.: АВ, Ф. 34, Општи списи, а. ј. 17/83, 19/49, 19/51, 19/58; Президијални списи, 
а. ј. 12/12, 14/52.

44 Нпр.: исто, а. ј. 11/9, 12/3, 12/36, 13/16, 13/46.
45 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1853, Stc. IV, № 10, A, § 15; Jahrgang 1855, Stc. XV, 

№ 52, § 20–22.
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разлога и због бањског лечења самостално је одобравао срески управник, 
до осам дана; окружни управник до четрнаест дана; док је Мешовита ко-
мисија одлучивала о захтевима за дуже одсуство.46

Мешовита комисија се бавила и кажњавањем среских службеника 
уколико су занемаривали послове, правили пропусте у обављању службе, 
оглушавали се о налоге виших надлештава, кршили прописану процедуру, 
самовољно примали нове службенике, продужавали одсуства преко одо-
бреног рока, чинили неправилности у руковању службеним новцем, вр-
шили вербално и физичко насиље према другим службеницима и странка-
ма. Против службеника би био покренут дисциплински поступак, путем 
којег је Мешовита комисија могла да изрекне деградацију, новчану казну 
или укор. Кажњавање среских управника и среских пристава морало је да 
одобри Министарство унутрашњих послова у сагласности са Министар-
ством правосуђа.47 Уколико би током дисциплинског поступка биле ут-
врђене чињенице које указују на основано сумњу да је срески службеник 
починио проневеру, примао мито, учинио изнуду, некога лажно потказао 
или урадио неко друго кривично дело, поступак би био пребачен над-
лежном среском и окружном суду. За време истраге и вођења кривичног 
поступка, среском службенику би била изречена суспензија, уз право на 
алиментацију до краја поступка.48

Отпуштање службеника спроводило се због осуђивања службеника и 
затворске казне, због неоправданог одсуства с посла и потпуног занемари-
вања службе, а такође и на лични захтев када је нпр. службеник прелазио 
на другу службу у другој круновини, односно у приватну адвокатуру.49 О 
отпуштањима службеника су одлучивала она надлештва која су их и име-
новала. Међутим, 1857. године је настао правни спор око тога да ли среске 
службе имају право да отпуштају канцеларијске послужитеље и помоћ-
не канцеларијске послужитеље. Спор је решен тако што је у конкретном 
случају Мешовита комисија наложила територијално надлежној окружној 
управи да изврши отпуштање.50

46 Исто, Jahrgang 1853, Stc. IV, № 10, A, § 15; нпр.: АВ, Ф. 34, Президијални списи, 
а. ј. 12/48, 13/35.

47 Нпр.: исто, а. ј. 12/30, 13/36; Општи списи, а. ј. 23/86, 26/108; Reichs-Gesetz-Blatt..., 
Jahrgang 1853, Stc. IV, № 10, A, § 15.

48 Нпр.: АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 11/12, 13/12, 13/19.
49 Нпр.: исто, а. ј. 12/41, 16/24; Општи списи, а. ј. 17/4, 17/87, 25/33, 27/33. 
50 Исто, а. ј. 25/33.
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Судски делокруг. У складу са новим устројством државе и захте-
вом да се у свим деловима Аустријског царства реализује идеја о подели 
власти, што је заживело као велики допринос Револуције 1848/49, тако 
је и Мешовита комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат има-
ла задатак да ради на остваривању самосталности судског у односу на 
политичко. У недостатку сличног искуства, то је био посебно тежак за-
датак, поготово што је било прописано да свака од мешовитих среских 
служби треба да представља једну целовиту институцију власти, која би 
истовремено обухватала и политички и судски делокруг послова. Стога је 
задатак Мешовите комисије био да обезбеди да мешовите среске службе 
функционишу и као политичка тела и као судови, а ипак и то да у оквиру 
једне службе ова два делокруга буду раздвојена и осамостаљена, да воде 
одвојене послове и посебне деловоднике. Према прописима, мешовитим 
среским службама су руководили срески управници, који су морали да 
буду квалификовани за политичке, а ако је могуће и за судске послове. 
Уколико управник ипак није имао и једне и друге квалификације, један 
од среских пристава из судског делокруга би на предлог Мешовите ко-
мисије био одређен за самосталног судског руководиоца, све док се не би 
пронашао управник са квалификацијама из обе области.51 Сви остали сре-
ски службеници су распоређивани само у један од делокруга. Међутим, у 
пракси је често био случај да су у оквиру једне среске службе службеници 
били према потреби премештани час на политичке, час на судске посло-
ве. У таквим ситуацијама реаговала је Мешовита комисија у сарадњи са 
Врховним земаљским судом у Темишвару, како би се обезбедило строго 
одвајање политичког и судског персонала.52

Врло брзо по оснивању нових среских служби показало се да судски 
делокруг не функционише онако како се очекивало и да се све више наго-
милавају нерешени предмети. Среске службе су преузеле велику количи-
ну предмета, који су започети још код надлештава из претходног периода, 
а на то су се надовезали нови судски послови. Поред тога, у судском дело-
кругу је према систематизацији радио мали број среских службеника. Из 
тих разлога, с одобрењем Мешовите комисије, среске службе су запошља-
вале дневничаре, као службенике на испомоћи. Дневничари су примани на 
период од три месеца, а по потреби су задржавани и дуже.53 Вишекратно 

51 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1855, Stc. XV, № 52, § 8, 55; нпр.: АВ, Ф. 34, 
Президијални списи, а. ј. 16/7, 16/15, 16/33.

52 Нпр.: исто, а. ј. 14/65, 16/18.
53 Нпр.: исто, а. ј. 17/5, 17/23, 17/33, 17/45, 19/85.
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ангажовање дневничара из редова ограничених домаћих снага ипак није 
могло да утиче на одстрањивање проблема у судској области. Врховни 
земаљски суд у Темишвару се и даље жалио, да би постојећа ситуација у 
среским службама могла да „дискредитује нови организам [државе], да 
изазове несугласице и да допусти наступање правне несигурности”.54

Министарство унутрашњих послова и Министарство правосуђа у 
Бечу су се 1855. године сагласили да спроведу посебне мере за побољ-
шање рада судског делокруга у срезовима Српског Воjводства и Тамишког 
Баната. Као прва мера, решено је да се систематизује ново радно место, 
односно 38 записничара дневничара за судске послове мешовитих сре-
ских служби. Пошто толики број довољно квалификованих кадрова није 
могао да се пронађе на територији Српског Војводства и Тамишког Банта, 
службеници су великим делом примани из других круновина. Одлуке о 
избору кандидата за место записничара дневничара је доносила Мешо-
вита комисија у сагласности са Врховним земаљским судом у Темишва-
ру, којем је поверено да проверава стручност кандидата, те да примљене 
записничаре дневничаре распоређује по среским службама. Врло брзо, 
показало се да ће бити веома тешко да се сва места записничара днев-
ничара попуне адекватним службеницима, као и то да ни кандидати из 
других круновина немају довољно знања и стручног искуства. Исто тако, 
њихов пријем је додатно повећавао издатке, не само због надокнађивања 
трошкова пута приликом доласка у ново место службе, већ и због тога 
што су многи новопримљени записничари дневничари, ступајући на рад 
у некој од среских служи, затражили службене тумаче, јер нису познавали 
језике средине у коју су дошли.55

Истовремено, спровођена је и друга министарска мера за побољшање 
рада судског делокруга у срезовима. Наиме, основана је Истражна коми-
сија чији је задатак био да обави стручни надзор над мешовитим и „чи-
сто” политичким среским службама и да сними ситуацију у погледу оби-
ма послова и захтева за персоналом. Одређено је да Истражном комисијом 
управља Врховни земаљски суд у Темишвару у сарадњи са Мешовитом 
комисијом. Шта више, предвиђено је да се одреде истражни судски коме-
сари, а уколико је могуће да један од њих буде и члан Мешовите комисије. 
У складу с тим изабрани су витез Јефимије Недељковић (Euthym von Ne-
delkovics, Nedelkovich, Nedelkovits) и витез др Ђорђе Стојаковић. Међу-
тим, Недељковић је преминуо пре него што је комисија и почела са радом, 

54 АВ, Ф. 23, Президијални списи, а. ј. 9098.
55 Исто, а. ј. 9172; АВ, Ф. 34, Општи списи, а. ј. 19/103, 22/16, 25/42.  
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а Стојаковић се већ полако спремао за премештај у Врховни суд у Бечу. 
Стога је изабрано нових пет истражних судских комесара, међу којима је, 
поред два саветника окружних судова и два саветника Земаљског суда у 
Темишвару, био и једaн саветник Врховног земаљског суда у Темишвару 
и уједно члан Мешовите комисије, Франц Христоф. Истражнa комисијa је 
такође имала мешовити карактер, јер су у њен састав поред судских ула-
зили и политички комесари. У зависности од среске службе над којом је 
вршен надзор, места политичких комесара су заузимали надлежни окруж-
ни управници, односно њихови заступници. Истражна комисија је радили 
на основу посебне Инструкције за испитивање обима послова и потреб-
ног персонала код мешовитих среских служби.56

Почетак рада Истражне комисије је каснио, јер су окружни управ-
ници били заузети пословима редовне годишње регрутације, а њихови 
заступници нису били одговарајућа замена, те се још једном потврдила 
слаба обученост и оспособљеност службеника.57 Коначно, надзор среских 
служби је обављен током 1856. године. Резултати су говорили да је суд-
ски делокруг у лошем стању и са много недостатака; да се послови воде 
без поштовања закона и високих одредби; да је велики број предмета не-
решен и уопште се не разматра, случајеви заоставштина су необрађени, 
сирочадска имовина је у нереду, казнени случајеви су погрешно проце-
суирани, а потом одложени до даљег. Службеници нису адекватно одго-
ворили обиму послова и елемнтарним захтевима струке, те су изгубили 
поверење становништва. Многи од њих нису знали ни законске основе, а 
обављали су политичке и судске послове. Премда је то неопходно, дошло 
се до закључка да према тренутном стању не би толико помогло ни строго 
раздвајање политичких и судких послова у среским службама и повећање 
броја службеника, колико способни, марљиви и ефикасни службеници.58 

Након утврђених резултата надзора судског делокруга у срезовима 
Српског Војводства и Тамишког Банат, донета је министарска одлука да 
се отпусте слабо оспособљени записничари дневничари мешовитих сре-
ских служби, а да се убудуће на ова места примају само кандидати који су 
најмање аспсолвирани правници. Решено је и то, да се постави дванаест 
привремених судских пристава, који би радили на решавању заосталих 
послова судског делокруга среских служби, те да се на овај начин посте-
пено смањи број ангажованих записничара дневничара, који потребну 

56 АВ, Ф. 23, Президијални списи, а. ј. 9805, 10079, 11118, 11172, 11183, 11276, 11375. 
57 Исто, а. ј. 11272, 11276.
58 Исто, а. ј. 12489, 12530.
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помоћ не могу да пруже у пуном обиму. До 1860. године, број среских 
записничара дневничара је смањен са 38 на дванаест. С друге стране, Ме-
шовита комисија и Врховни земаљски суд у Темишвару су били мишљења 
да среске записничаре дневничаре треба задржати све до потпуног успо-
стављања прописаног уређења судског делокруга среских служби, те су 
се стално жалили да недостатак персонала омета нормалан рад среских 
служби и да непрестано прети опасност од тоталног урушавања судске 
функције.59 Све до краја рада Мешовите комисије, односно укидања 
Српског Војводства и Тамишког Баната, судски делокруг среских служби 
није доведен у задовољавајуће стање.

Дух времена

Мешовита комисија је деловала у новој круновини Аустријског цар-
ства, у Српском Војводству и Тамишком Банату које је формирано непо-
средно након Револуције 1848/49. године. Нова круновина у новој епохи 
подразумевала је и нове друштвене односе, другачију организацију вла-
сти и остваривање грађанских и националних права и слобода.

Тачно сто година након што је Шарл-Луј Монтескје (Charles-Louis 
Montesquieu) у расправи О духу закона (1748) изложио идеју о подели 
власти на законодавну, извршну и судску,60 идеја је добила важење у це-
лој Европи и шире, те и данас представља устројство многих држава. У 
складу са просветитељским поставкама, Монтескје је за основно пола-
зиште свог учења узео разум и покушао да доврши изградњу грађанске 
слике света. Међутим, начин на који је „ширио светлост у тами”, „про-
светљавао” и просвећивао људе указује да је својом мисаоном позицијом 
ипак искорачио из препознатљивог заједничког оквира просветитељског 
покрета и да га је значајно надмашио. Снажни владари 18. века, такозвани 
просвећени апсолутисти, угошћавали су на својим дворовима просвети-
тељске мислиоце и тражили од њих помоћ у писању закона и преуређењу 
политичког система, са циљем јачања националне државе. Дотле, Мон-
тескјеов основни циљ је био да истражи суштину и општа начела закона, 
која вреде за све појединачне случајеве, за све нације, а у вези са тоталите-
том свих сегмената друштва једног времена; да појми дух закона, односно 

59 АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 12/37, 12/57, 13/7, 13/8, 14/55, 16/27.
60 Monteskje, O duhu zakona, tom I, Filip Višnjić, Beograd 1989, 175–186.
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закон као израз духа епохе.61

Револуција 1848/49. је довела до тога да су Монтескјеови општи 
принципи поделе власти почели да заживљавају и у Аустријском царству, 
односно Српском Војводству и Тамишком Банату. С друге стране, доно-
шењем Октроисаног устава од 4. марта 1849. у Царству је започео период 
неоапсолутизма. Ова напетост између апсолутизма и поделе власти као 
његове противтеже указивала је на неминовност духа закона и ширења 
политичке слободе, али и на то да на плану конкретног историјског дога-
ђања револуција не довршава политички процес, већ га тек започиње. У 
постреволуционарном транзиционом периоду још није ојачало оно што 
је зачето у Револуцији, те у Аустријском царству и Српском Војводству и 
Тамишком Банату није у потпуности превладан претходни систем у којем 
нису биле јасно раздвојене законодавна, извршна и судска власт. Мешови-
ти модел где су у једној личности, односно у једном телу били обухваћени 
и помешани различити делови власти био је након Револуције модерни-
зован. Ипак, поред напретка, евидентни су били и рецидиви претходних 
времена у виду нових облика „смеша” и „мешавина” власти.

Доношењем Октроисаног устава, круновински парламенти су ограни-
чени, обесправљени и обесмишљени. Морали су да ускладе своје законе 
са државним парламентом у Бечу и да му се подреде. Међутим, ни држав-
ни парламент није био ништа више него саветодавно тело под царевом 
контролом. Царева власт је била мешовита, јер је имао сву законодавну 
и највишу извршну власт у држави, коју је спроводио како уз помоћ пар-
ламента, тако и уз помоћ министара. Револуционарни искорак који је Ок-
троисани устав донео тицао се најпре судске сфере власти, али и извршне. 
Јасно је одређено да више не може бити властелинских судова, већ само 
судова који припадају државном систему, као и то да су судови у свом 
раду потпуно самостални на челу са Врховним судом у Бечу.62 Чак и када 
је Силвестерским патентом од 31. децембра 1851. године63 укинут Устав и 
у држави отворено учвршћен већ постојећи апсолутизам, судови су ипак 
остали засебна грана власти, а управна и судска надлештва различитог 
нивоа су имала одређени степен самосталности у одлучивању. У крунови-
нама, извршна власт је била поверена намесништвима, а на нижем нивоу 
жупанијским, окружним и среским управама и службама; дотле је суд-

61 Исто, 5–6.
62 Allgemeines Reichs-Gesetz-..., Jahrgang 1849, Erg. Bd. (Dez 48–Okt 49), № 150, §§ 

18, 19, 37, 68, 69, 83, 84, 91–95, 99, 100, 107.
63 Исто, Jahrgang 1852, Wien 1852, Stc. II, № 2.
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ски систем био организован кроз жупанијске судове, врховне земаљске 
судове, земаљске судове, окружне судове, среске судове, али и мешовите 
среске службе.64

У архивској грађи Мешовите земаљске комисије за Српско Војвод-
ство и Тамишки Банат јасно се уочава да одвајање судског делокруга 
није доследно спроведено, јер је на нивоу срезова фигурирала мешовита 
управно-судска власт. Већ сама форма мешовите среске службе је непри-
кладно изабрана с обзиром на цивилизацијске захтеве за поделу власти и 
модернизацију државе. Иако је требало да у мешовитим среским служба-
ма постоје два одвојена делокруга, одвајање је текло са пуно потешкоћа. 
Плаћен је, дакле, данак постреволуционарном транзиционом периоду, 
неискуству, неодлучности и недоследности, тако да су мешовите среске 
службе и Мешовита комисија истински репрезенти свога времена и по-
степеног развоја духа закона, у лику локалних власти Српског Војводства 
и Тамишког Баната.

Други показатељ духа времена који непрестано пробија кроз текст 
архивских докумената Мешовите комисије је капиталистички однос пре-
ма раду, као парадоксална последица грађанског либерализма и његовог 
основног принципа да ја појединац власник над самим собом и над сво-
јим радом. У Феномемологији духа (1807), Хегел (Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel) је развио мисао да се суштина рада састоји у човековом саморазво-
ју, али да се тај процес одвија кроз опредмећивање, постварење и отуђење 
човека од самог себе.65 На том трагу, уочи Револуције, Карл Маркс (Karl 
Marx) je своје Економско-филозофске рукописе из 1844. године сачинио на 
концепту отуђења, а о томе је писао и у Капиталу (1867). Он је разматрао 
капиталистичко друштвено уређење у којем се човеков рад претворио у 
ствар и робу која тражи купца, те је човеков начин живота постао продаја 
властитости.66 Иако не говоре о индустријској производњи, у архивским 
документима Мешовите земаљске комисије за Српско Војводство и Тами-
шки Банат ипак можемо да уочимо да је описани однос отуђења био важе-
ћи и за државне службенике, што је интуитивно одсликано у службеном 
стилу немачког језика који је био у општој употреби у администрацији. 
Наиме, ретко можемо да уочимо да се каже да је службеник запослен, 
да ради, да обавља службу, већ се у документима стално употребљавају 

64 Reichs-Gesetz-Blatt..., Jahrgang 1853, Stc. III, № 9, Stc. IV, № 10. 
65 G. W. F. Hegel, Fenomenologija duha, Naprijed, Zagreb 1987, 128–129.
66 K. Marks, Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine, Prosveta–BIGZ, Beograd 

1977, 11–21, 44–45; K. Marks, Kapital, BIGZ, Beograd 1971, 67–75. 
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фразе „in Verwendung steht”, „in Verwendung stehender”, што првенствено 
значи: који се користи, који је у употреби, који се примењује. Слично при-
мећујемо и у квалификационим табелама службеника, у којима је једна 
од рубрика за описивање кандидата имала назив „Verwendung”: употреба, 
коришћење, примена.67 Овај отуђени однос, чини се, додатно се појачава 
уколико узмемо у обзир и остала значења речи Verwendung: заношење, 
окретање, извртање, искретање, трошење. 

Дух времена је изродио владајуће гледиште према којем службеник 
није посматран као човек у својој суштаствености и људскости и као сло-
бодно биће, већ као ствар, средство и роба; и шта више, почело је да се 
живи у обмани, симулакруму и „приписаној свести” да је тај робни однос 
сама бит. Међутим, фетиш робе и утилитаризам рада показали су се као 
нужан и противречан пут за даљи развој грађанских и националних сло-
бода. У Аустријском царству, у новом времену након Револуције 1848/49. 
године, све мање је било важно племенито порекло службеника, а упркос 
германизацији и хунгаризацији и припадници других народа и различи-
тих вероисповести су све више добијали прилику да службују и напреду-
ју. Најважније је било да је службеник образован, да добро зна свој посао, 
да има успеха и постигнућа и укратко, баш то, да је користан за службу и 
државу.

О овоме сведоче и архивска документа Мешовите земаљске комисије 
за Српско Војводство и Тамишки Банат у вези са унапређењем службени-
ка др Ђорђа Стојаковића и др Теодора Мандића. Иако је др Стојаковић од 
1856. године испред презимена имао предметак „фон”, јер је уврштен у 
витешки сталеж, то је ипак више имало парадни карактер и заслужено је 
успесима у служби, него што је заиста представљало знак високог поре-
кла. У сваком случају, обојица службеника су напредовали до највиших 
државних институција. Др Стојаковић је имао високе круновинске функ-
ције као саветник Врховног земаљског суда у Темишвару и члан Мешови-
те комисије, а 1857. године се успео и до места дворског саветника Врхов-
ног суда у Бечу. Дотле је др Мандић 1859. године узнапредовао од среског 
службеника у Баји до министарског секретара Министарства унутрашњих 
послова у Бечу.68 Двојица националних првака, који су се одликовали уче-
шћем у Српском народном покрету 1848/49. године, односно на српским 
црквено-народним саборима, неговали су и бранили српску националну 
идеју и у време Српског Војводства и Тамишког Баната, као службеници 

67 Нпр.: АВ, Ф. 34, Президијални списи, а. ј. 13/1, 13/4, 15/15, 15/18, 16/24.
68 Исто, а. ј. 12/11, 15/20; АВ, Ф. 23, Президијални списи, а. ј. 11304, 13350, 25066.
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ове круновине и највиших органа власти Аустријског царства; али и у ка-
снијој борби за национална права Срба. Др Стојаковић и др Мандић били 
су прави изданци модерних принципа свога времена, личности у којима 
су се испреплетали и срасли просвећаност, грађанско и национално.

1857. март 6, Темишвар, Саопштење о унапређењу др Ђорђа Стојаковића. 
(АВ, Ф. 34, Президијални списи, 12/11)
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1859. мај 12, Беч, Саопштење да је Теодор Мандић унапређен. 
(АВ, Ф. 34, Президијални списи, 15/20)
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Министарска наредба којом је Српско Војводство и Тамишки Банат
подељено на пет округа и двадесет девет срезова. 

(Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1854, Wien 1854, Stc. IX, № 28)
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1856. година

Кутија 11

 1856. април 24, Темишвар 1
1. Председништво Мешовите комисије обавештава Ђорђа Стојако-

вића, саветника Врховног земаљског суда у Темишвару и члана 
Комисије да су у оквиру припрема наредног заседања примљена 
претресна акта Окружне управе у Темишвару у вези са пријава-
ма против среског управника у Чакову Јаноша Папхазија, тамо-
шњег среског канцеларијског писара Антона Бота, као и среског 
записничара дневничара Константина Деметровића, који се оп-
тужују за несавесно обављање службе и проневеру.

  Немачки. 30 листова

 1856. мај 3, Темишвар 2
2. Председништво Мешовите комисије потврђује Намесништву у 

Темишвару пријем саопштења да ће против среског управника 
у Билету Теодора Јоановића и тамошњег канцеларијског писара 
Александра Јоановића бити покренут кривични поступак пред 
Окружним судом у Великом Бечкереку, а због наводног прима-
ња мита.

 Немачки. 3 листа

 1856. јун 5, Темишвар 3
3. Председништво Мешовите комисије налаже Окружној управи 

у Великом Бечкереку да спроведе истрагу у вези са анонимном 
пријавом (недостаје) против среског управника у Модошу, Ми-
хаила Стефулића, којом се терети за изнуду и примање мита.

 Немачки. 2 листа

 1856. јун 6, Темишвар 4
4. Председништво Мешовите комисије прослеђује Окружној упра-

ви у Великом Бечкереку записник о истрази коју је намеснички 
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секретар у Темишвару, Лоренц Холцер, спровео на основу прија-
ве трговца у Новом Бечеју, Леополда Кајзера, против тамошњег 
среског управника Стефана Стоинова. Оптужени се терети за 
злоупотребу, јер је бесплатно користио општинска возила за 
превоз дрва и воде за потребе Среске и Пореске службе, као и да 
је увео кулук за довлачење огрева. Намесништво у Темишвару 
је одлучило да се свака даља истрага обустави, а Министарству 
унутрашњих послова у Бечу је предложило пресељење среског 
управника у Чаково.

 Немачки. 6 листова

  1856. мај 23, Темишвар 5
5. Председништво Мешовите комисије обавештава среског управ-

ника у Модoшу Михаила Стефулића о министарској одлуци, 
према којој ће он преузети вођење Среске службе у Илоку од 
тамошњег привременог руководиоца, среског пристава Вавржи-
неца Јераушека, који ће се вратити у Среску службу у Великој 
Кикинди. Окружној управи у Новом Саду се налаже да спроведе 
примопредају дужности у Илоку. Стефулићу објашњава да ће 
сам сносити трошкове пресељења, које је изазвао купујући има-
ње. Прилог: Дописи Намесништва у Темишвару да Стефулићева 
куповина имања није у складу са прописом о сукобу интереса, 
тј. да срески управник не може да има имање у срезу којим ру-
ководи, као и о пријавама становника Модоша, Долца и Боке 
против Стефулића за изнуду и проневеру. 

 Немачки. 8 листова

 1856. јун 1, Темишвар 6
6. Председништво Мешовите комисије налаже Окружној управи 

у Великом Бечкереку да спроведе дисциплински поступак про-
тив среског пристава Милоша Јоцића и среског канцеларијског 
писара Саве Јоановића у Модошу, с обзиром на то да су вршили 
проневере у вези са дневницама и надокнадама за путне тро-
шкове. Напомиње се такође, да се не намерава пресељење сре-
ског архивског писара у Жомбољу Милоша Видака у Модош.

 Немачки. 6 листова
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 1856. јул 17, Темишвар 7
7. Председништво Мешовите комисије прослеђује Ђорђу Стојако-

вићу, саветнику Врховног земаљског суда у Темишвару и члану 
Комисије, претресна акта Окружне управе у Темишвару у вези 
са истрагом против среског управника у Чакову Јаноша Папха-
зија и тамошњег среског записничара дневничара Константина 
Деметровића.

 Немачки. 19 листова

 1856. јул 2, Темишвар 8
8. Председништво Мешовите комисије извештава Министарство 

унутрашњих послова у Бечу да је срески управник у Модошу 
Стефулић постављен на истоветно службеничко место у Илоку. 
Моли се Винер цајтунг да се у службеном листу три пута објави 
приложени текст конкурса за место среског управника у Модо-
шу.

 Немачки. 3 листа

 1856. јул 16, Темишвар 9
9. Председништво Мешовите комисије понавља молбу Министар-

ству унутрашњих послова у Бечу у вези са премештајем среског 
управника у Новом Бечеју Стефана Стоинова на истоветно ме-
сто у Чакову, који из среза у којем сада обавља службу треба да 
се удаљи због пристрасности у погледу српских интереса и не-
задовољства католичког становништва. Комисија сматра да не 
треба више да се одуговлачи са отпремањем у пензију садашњег 
среског управника у Чакову Јаноша Папхазија, а што потврђује 
и супер арбитража Земаљског медицинског савета у Темишвару.

  Немачки. 5 листова

 1856. септембар 6, Темишвар 12
10. Председништво Мешовите комисије обавештава Министарство 

унутрашњих послова у Бечу о молбама (недостају) кандидата, 
који конкуришу на место управника Среске службе у Модошу. 
Место је упражњено после пресељења Михаила Стефулића на 
место среског управника у Илоку. Прилог: Квалификационе та-
беле кандидата.

 Немачки. 15 листова
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 1856. јул 30, Темишвар 13
11. Председништво Мешовите комисије обавештава Председни-

штво Одсека Намесништва у Шопрону, да је наименовање Јо-
зефа Емерлинга, среског канцеларијског писара у Новом Араду, 
у канцеларијског писара Полицијске управе у Шопрону обуста-
вљено због основане сумње да је кандидат проневерио службе-
ни новац.

  Немачки. 4 листа

 1856. август 5, Темишвар 14
12. Од Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару, 

Председништво Мешовите комисије захтева да се на основу ми-
нистарске одлуке покрене кривични поступак против среског 
управника у Сенти, Светозара Риђичког, чиме би он био суспен-
дован, а његовој породици, сходно прописима, да се одреди али-
ментација. Такође, тражи се покретање поступка и против дру-
гих, нижих службеника. Сви оптужени се терете за проневеру 
службеног новца и примање мита.

 Немачки. 9 листова

 1856. август 31, Темишвар 15
13. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта да су од Вр-

ховног земаљског суда у Темишвару враћена документа (недо-
стају), која садрже изводе из предлога и одлука Комисије.

 Немачки. 2 листа

 1857. март 19, Темишвар 16
14. Посредством Председништва Врховног земаљског суда у Теми-

швару и окружних управа у Лугошу, Великом Бечкереку, Теми-
швару и Новом Саду, Председништво Мешовите комисије враћа 
молбе (углавном нису сачуване) кандидата који су конкурисали 
за место среског управника у Руми и Илоку, а нису примљени. 
Прилог: Квалификационе табеле кандидата.

 Немачки. 85 листова

 1857. октобар 13, Темишвар 17
15. На основу резултата надзора који је извршила Окружна управа 

у Темишвару, Председништво Мешовите комисије налаже да се 
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срески архивски писар у Вршцу, Константин Поповић, пребаци 
на место среског архивског писара у Бузјашу, уместо Фабијана 
Штипела који је суспендован због основаних сумњи да је више 
пута примио мито и вршио изнуде. Раније је већ суспендован 
тамошњи срески архивски писар Михаљ Фејер.

 Немачки. 15 листова

 1856. децембар 3, Темишвар 19
16. Председништво Мешовите комисије враћа намесничком савет-

нику и окружном управнику у Великом Бечкереку Јохану Вен-
целу Дерфелу извештаје о злоупотребама службеног положаја 
у Среској служби у Великом Семиклушу, којима се за примање 
мита и изнуду у току регрутације 1856. године оптужују срески 
управник Георг Деметер и тамошњи општински јавни бележник 
и управник.

 Немачки. 8 листова

  1856. новембар 21, Темишвар 21
17. Намесничком записничару приправнику у Илоку Јосефу Двор-

жаку, Председништво Мешовите комисије саопштава да га име-
нује у привременог среског архивског писара у Жомбољу и упу-
ћује да се обрати тамошњем среском управнику ради полагања 
заклетве. Обавештава се привремени срески архивски писар у 
Великој Кикинди Ђорђе Радак да је потврђено његово наиме-
новање у сталног архивског писара у Жомбољу, након одласка 
Исака Вујића. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на 
конкурсу.

  Немачки. 20 листова

 1856. новембар 20, Темишвар 22
18. Председништво Мешовите комисије обавештава среске приста-

ве Димитрија Бибића у Бокшану и Леополда Матусевског у Ве-
ликој Кикинди, о министарској одлуци према којој би требало 
да међусобно замене своја службеничка места.

 Немачки. 19 листова

 1857. мај 12, Темишвар 23
19. Председништво Мешовите комисије тражи од Председништва 
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Врховног земаљског суда у Темишвару саопштење о току кри-
вичног поступка против среског управника у Сенти, Светозара 
Риђичког. Уједно се прослеђују резултати истраге окружног ко-
месара у Сомбору о стању у Среској служби у Сенти, који даје 
увид у вођење грађанског и кривичног протокола, расподелу по-
слова међу службеницима и судска извршења.

 Немачки. 15 листова

 1856. новембар 29, Темишвар 24
20. Министарству унутрашњих послова у Бечу, Председништво Ме-

шовите комисије саопштава да је сходно министарској одлуци 
уместо преминулог Јохана Керзника на место пристава Среске 
службе у Новом Араду постављен тамошњи судски пристав Па-
вле Пејов. Срески пристав Атанас Цика је пресељен из Турске 
Кањиже у Паланку. Такође, саопштава се да је Окружна управа у 
Темишвару предложила кандидате за попуну упражњеног места 
у Турској Кањижи.

 Немачки. 6 листова

 1856. децембар 1, Темишвар 25
21. Председништво Мешовите комисије саопштава намесничком 

записничару приправнику у Оравици Михаилу Рогулићу да 
га именује у привременог среског архивског писара у Старом 
Бечеју, након што је Александар Станојевић напустио службу. 
Обавештава се привремени срески архивски писар у Бузјашу 
Константин Поповић да му је потврђена висина плате коју је 
до тада примао. Среском архивском писару друге класе у Апа-
тину Јану Хробонију се саопштава да је унапређен у среског 
архивског писара прве класе, а привременом среском архивском 
писару у Сенти Александру Поповићу да је унапређен у сталног 
архивског писара. Од Земаљске финансијске управе у Темишва-
ру се захтева да код надлежних пореских служби учини текућим 
плате за Хробоњија и Константина Поповића. Прилог: Квали-
фикационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 23 листа

  1856. децембар 8, Темишвар 27
22. Среском приставу у Руми Јанезу Иркичу, Председништво Ме-
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шовите комисије саопштава да је министарском одлуком наиме-
нован у среског управника у досадашњем месту службе. Окру-
жној управи у Новом Саду се налаже да организује прописано 
полагање заклетве за Иркича. Од Окружне управе у Великом 
Бечкереку се захтева мишљење о унапређењу среских управни-
ка треће класе, Стефана Стоинова и Георга Деметера у вишу 
платну категорију.

  Немачки. 5 листова

 1857. септембар 5, Темишвар 27
23. Након постављања среских управника: у Сомбору Франца Ара-

њошија, Руми Јанеза Иркича, Илоку Михаила Стефулића, Модо-
шу Матијаса Прешла, Чакову Стефана Стоинова, Новом Бечеју 
Ђерђа Гомбоша, Турској Кањижи Атанаса Раца и Новом Араду 
Јулија Ковачића, Председништво Мешовите комисије захтева 
од окружних управа у Темишвару, Лугошу, Великом Бечкереку, 
Сомбору и Новом Саду, Председништва Врховног земаљског 
суда у Темишвару, тамошње Земаљске војне команде и Наме-
сништва у Сибињу да приложене молбе и друга документа врате 
преосталим кандидатима који су учествовали на конкурсу.

 Немачки. 304 листа

 1856. децембар 20, Темишвар 28
24. Намесничком записничару приправнику у Темишвару, Карлу 

Кробу, Председништво Мешовите комисије саопштава да га 
именује у привременог среског архивског писара у Старом Бе-
чеју. Окружној управи у Новом Саду се објашњава да се сви 
налози од 1. децембра и касније, а који се у вези са Михаилом 
Рогулићем, сада односе на Карла Кроба. Од Окружне управе у 
Лугошу се захтева да организује прописано полагање заклетве за 
Рогулића, који је постављен на место среског архивског писара 
у Оравици. Обавештава се привремени срески архивски писар 
у Баји Јожеф Рац да му је потврђено својство сталног архивског 
писара. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 19 листова

 1857. јануар 1, Темишвар 29
25. Председништво Мешовите комисије налаже Окружној управи 



54

у Великом Бечкереку да прекинe истрагу против среског управ-
ника у Билету Теодора Јоановића и тамошњег канцеларијског 
писара Александра Јоановића. Моли се Земаљска финансијска 
управа у Темишвару да обустави примања Александра Јоанови-
ћа с обзиром на то да је на сопствени захтев отпуштен из слу-
жбе.

  Немачки. 12 листова

 1856. децембар 19, Темишвар 30
26. Намесничком записничару приправнику у Великом Семиклушу 

Винценцу Хајзлару, као и среском записничару дневничару у 
Чакову Александру Фрадлу, Председништво Мешовите коми-
сије саопштава да су именовани у привремене среске архив-
ске писаре, први у Илоку, а други у досадашњем месту службе. 
Захтева се од окружних управа у Темишвару и Новом Саду да 
организују прописано полагање заклетве за Фрадла и Хајзлара. 
Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 39 листова

1857. година

 1857. март 6, Темишвар 1
27. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у 

Темишвару извештај о истрази против среског канцеларијског 
писара у Бузјашу Андрије Бребериновића, који је оптужен за 
проневеру новца од такси за бањско лечење. Предлаже се пресе-
љење Бребериновића у неко друго место, а исто тако и среских 
канцеларијских писара Алфреда Ачија и Симеона Ракића.

 Немачки. 5 листова

 1857. јануар 24, Темишвар 2
28. Председништво Мешовите комисије обавештава Александра 

Бранка Јоановића, пристава Жупанијског суда у Кечкемету, о 
министарској одлуци којом је наименован у привременог сре-
ског пристава у Руми. Обавештава се такође срески архивски 
писар у Билету Јанез Кастелиц да је овом одлуком наименован 
у привременог среског пристава у Турској Кањижи, као и при-
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времени срески пристави Димитрије Бибић у Великој Кикинди 
и Милош Димитровић у Темишвару да су наименовани у сталне 
приставе у досадашњем месту службе. Окружним управама у 
Новом Саду и Великом Бечкереку се налаже да организују про-
писано полагање заклетве за Јоановића, односно Кастелица. Од 
Земаљске финансијске управе у Темишвару се захтева да код та-
мошње Главне земаљске благајне и надлежне пореске службе 
учини текућим нове, повећане плате за Димитровића и Бибића. 
Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 47 листова
 
 1857. март 9, Темишвар 3
29. Винценцу Хајзлару са боравиштем у Великом Семиклушу, 

Председништво Мешовите комисије саопштава да се одустало 
од његовог наименовања у среског архивског писара у Илоку, 
већ да ће истоветно службеничко место добити у Баји. Среском 
архивском писару у Баји Данијелу Боровском се саопштава да је 
услишена његова молба и да је премештен на истоветно службе-
ничко место у Илоку. Захтева се од Окружне управе у Сомбо-
ру да организује прописано полагање заклетве за Хајзлара, а од 
Окружне управе у Новом Саду да изврши пренос плате Боров-
ског код надлежне пореске службе.

  Немачки. 15 листова

 1857. фебруар 4, Темишвар 5
30. Окружној управи у Великом Бечкереку, Председништво Мешо-

вите комисије указује на пропуст зато што није послала благо-
времено обавештење о смрти среског записничара дневничара у 
Великом Семиклушу Јозефа Шерла, те јој налаже да сместа про-
следи ближе информације ради укидања плате покојног днев-
ничара. Прилог: Спискови среских записничара дневничара на 
територији под управом окружних управа у Великом Бечкереку 
и Сомбору.

 Немачки. 9 листова
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Кутија 12

 1857. јануар 31, Темишвар 6
1. Председништво Мешовите комисије прослеђује Окружној упра-

ви у Сомбору молбу (недостаје) среског пристава у Апатину 
Фридриха Зајдела за место среског управника у Ердељу, а која је 
као непотпуна враћена од тамошње Мешовите комисије, јер уз 
молбу мора да се приложи и квалификациона табела. Обавешта-
вају се све окружне управе да среске службе не би требало да 
шаљу молбе за службеничка места непосредно, већ посредством 
надређених окружних управа које су у обавези да уз молбе при-
додају квалификациони опис кандидата и да тако употпуњене 
молбе проследе Мешовитој комисији у Темишвару, односно, ако 
се ради о службеничким местима ван надлежности Комисије, 
Намесништву у Темишвару.

  Немачки. 4 листа

 1857. фебруар 7, Темишвар 7
2. Намесничком саветнику и управнику Окружне управе у Теми-

швару Херману Даублебском (фон Штернек ауф Еренштајн), 
Председништво Мешовите комисије враћа извештај о владању 
отпуштеног среског записничара дневничара у Чакову Констан-
тина Деметровића, заједно са његовом молбом за поновно по-
стављање на исто место. Закључује се да нема говора о враћању 
Деметровића у службу. Команди Девете жандармеријске реги-
менте у Темишвару се објашњава да командант Жандармериј-
ске постаје у Чакову нема надлежност да издаје сведочанстава 
о владању као што је то учинио у погледу Деметровића, а поврх 
свега садржај сведочанства је у супротности са чињеницама из 
истраге.

 Немачки. 12 листова

 1857. фебруар 10, Темишвар 8
3. Председништво Мешовите комисије обавештава среске при-

ставе Павла Бесељака у Вршцу и Милоша Јоцићу у Модошу о 
министарској одлуци да међусобно замене своја службеничка 
места. Окружној управи у Темишвару се налаже да Јоцића под-
вргне строгом надзору и контроли његовог знања и стручности, 
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те се очекује предлог новог кандидата за ово радно место уколи-
ко се у току шест месеци не примети побољшање.

 Немачки. 8 листова

 1857. фебруар 13, Темишвар 9
4. Председништво Мешовите комисије упућује примедбу Пред-

седништву Врховног земаљског суда у Темишвару, због непо-
штовања надлежности приликом истраге против бившег среског 
управника у Модошу и садашњег у Илоку Михаила Стефули-
ћа. Након што је спровела истрагу, Окружној управи у Великом 
Бечкереку је упућен захтев од тамошњег Окружног суда да се 
изјасни да ли је злоупотреба службеног положаја окривљеног 
доказана, односно да ли је крив за изнуду и проневеру новца, за 
шта га оптужује сељачка задруга у Боки. Захтев прекорачује на-
длежности прописане за политичке органе, јер се овакве одлуке 
доносе тумачењем кривичног закона, што спада у надлежност 
кривичних судова. 

 Немачки. 2 листа

 1857. фебруар 26, Темишвар 11
5. Председништво Мешовите комисије обавештава среског управ-

ника у Жомбољу Матијаса Прешла о министарској одлуци којом 
је пресељен на истоветно службеничко место у Модошу, уместо 
др Јана Свободе, а да Среску службу у Жомбољу преда на руко-
вођење тамошњем приставу Јохану Шеги.

  Немачки. 4 листа

  1857. март 2, Темишвар 12
6. Спроводећи наредбу Министарства унутрашњих послова у 

Бечу, Председништво Мешовите комисије предлаже да се на ме-
сто среског пристава у Великом Семиклушу уместо Кристофа 
Данијела, који иде у пензију, постави досадашњи срески архив-
ски писар у Новом Саду Јозеф Унтервелц. Напомиње се да је 
предложени кандидат положио практични политички испит.

 Немачки. 8 листова

 1857. март 5, Темишвар 13
7. Председништво Мешовите комисије предаје Намесништву у 
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Темишвару молбу (недостају) Адолфа Вондрака, потпоручни-
ка Девете жандармеријске регименте у Темишвару, ради места 
пристава у некој од среских служби.

 Немачки. 1 лист

  1857. март 17, Темишвар 15
8. Председништво Мешовите комисија враћа Окружној управи у 

Великом Бечкереку истражна документа против среског управ-
ника у Модошу Михаила Стефулића, уз налог да се документа 
даље проследе великобечкеречком Окружном суду, који ће на-
кон упутстава и тумачења надлежности које је добио од Врхов-
ног земаљског суда у Темишвару наставити службени поступак. 
Напомиње се, такође, да је код овако обимних случајева неоп-
ходно сигнирање докумената. 

  Немачки. 8 листова

 1857. април 5, Темишвар 16
9. Председништво Мешовите комисије обавештава судског помоћ-

ника Окружног суда у Брашову Едуарда Каубика да је наиме-
нован у привременог среског архивског писара у Жомбољу, уз 
напомену да ће моћи да напредује до места пристава или сре-
ског управника једино ако положи практични судски испит. С 
обзиром на место архивског писара у Билету упражњено после 
одласка Јанеза Кастелица, Министарству унутрашњих послова 
у Бечу се предлажу канцеларијски писари који немају одговара-
јуће студије. 

 Немачки. 19 листова

 1857. април 7, Темишвар 17
10. Министарству унутрашњих послова у Бечу, Председништво 

Мешовите комисије прослеђује записник (недостаје) о истрази 
коју је против среског управника у Новом Араду Атанаса Раца 
водио окружни комесар у Темишвару Алојз Марке, а на основу 
више пријава да је управник примао мито. Предлаже се пресе-
љење Раца у Среску службу у Турској Кањижи.

 Немачки. 11 листова
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 1857. март 30, Темишвар 18
11. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта обавештење 

Намесништва у Темишвару да je саветник Врховног земаљског 
суда у Темишвару витез др Ђорђе Стојаковић постављен на ме-
сто дворског саветника Врховног суда у Бечу. Сходно томе, уме-
сто њега, на место редовног члана Мешовите комисије поста-
вљен је саветних темишварског врховног суда Алојз Николаус 
Ерамфелд, док је још један саветник овог суда Никола Михајло-
вић именован у допунског члана Комисије.

  Немачки. 5 листова
 
 1857. март 26, Темишвар 19
12. Среског управника у Чакову Јаноша Папхазија, Председништво 

Мешовите комисије обавештава о министарској одлуци којом 
му се одобрава пензија. Моли се Винер цајтунг да објави при-
ложени текст конкурса за место среског управника у Чакову. Од 
Земаљске финансијске управе у Темишвару се захтева да Пап-
хазијеву пензију учини текућом код Главне земаљске благајне у 
Темишвару.

 Немачки. 18 листова

 1857. април 6, Темишвар 20
13. Председништво Мешовите комисије обавештава среског архив-

ског писара у Модошу Јосифа Виорала да је пресељен на исто-
ветно службеничко место у Билету.

 Немачки. 2 листа

 1857. април 15, Темишвар 21
14. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта обавеште-

ње Министарства унутрашњих послова у Бечу да је код финан-
сијских органа покренут поступак да се пензија бившег среског 
управника у Чакову Папхазија учини текућом.

 Немачки. 3 листа

 1857. април 18, Темишвар 22
15. Председништво Мешовите комисије обавештава среског архив-

ског писара у Новом Саду Јозефа Унтервелца и привременог 
среског пристава у Руми Александра Бранка Јоановића, о ми-
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нистарској одлуци према којој су наименовани у сталне среске 
приставе, први у Великом Семиклушу, а други у месту досада-
шње службе. Од Окружне управе у Великом Бечкереку се захте-
ва да организује прописано полагање заклетве за Унтервелца. 
Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 20 листова

 1857. април 28, Темишвар 23
16. Председништво Мешовите комисије захтева од Окружног суда у 

Новом Саду да поднесе извештај о току истраге против среског 
пристава у Руми Франца Ланга, који се сумњичи за проневеру.

 Немачки. 1 лист

  1857. април 28, Темишвар 24
17. Председништву Врховног земаљског суда у Темишавру Пред-

седништво Мешовите комисије прослеђује молбу среског при-
става у Апатину, Фридриха Зајдела, који је конкурисао на место 
саветника Окружног суда у Новом Саду.

 Немачки. 3 листа

 1857. април 29, Темишвар 25
18. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Окружне управе у Темишвару да је срески управник у Модошу, 
др Свобода, добио шестодневни одмор за пут у Темишвар.

 Немачки. 2 листа

 1857. мај 30, Темишвар 26
19. Поводом молбе службеника Урбаријалног суда у Новом Саду, 

Јосифа Кукуруџе, ради места среског пристава, Председништво 
Мешовите комисије саопштава Председништву Врховног ур-
баријалног суда у Темишвару, да тренутно не постоји ниједно 
упражњено место и да је молба уступљена Намесништву у Те-
мишвару. 

 Немачки. 1 лист

 1857. мај 23, Темишвар 27
20. С обзиром на саопштење Окружног суда у Новом Саду да ће 

срески пристав у Руми Франц Ланг бити осуђен за проневеру на 
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основу признања, Председништво Мешовите комисије налаже 
Окружној управи у Новом Саду да распише конкурс за упра-
жњено службеничко место.

 Немачки. 3 листа

 1857. август 3, Темишвар 28
21. Среског управника у Новом Араду Атанаса Раца и среског 

управника у Турској Кањижи Ђерђа Гомбоша, Председништво 
Мешовите комисије обавештава о министарској одлуци према 
којој је ће Рац бити срески управник у Турској Кањижи, док 
ће Гомбош бити срески управник у Новом Бечеју. Премештај 
службеника је могућ тек када се за њих пронађу одговарајуће 
замене. Налаже се Окружној управи у Темишвару да се срески 
пристав у Новом Араду, Павле Пејов, стави под надзор, а ако се 
укаже потреба да се предложи његово пресељење. Прилог: Из-
вештај Окружне управе у Темишвару о пријавама против Раца у 
погледу подмитљивости и изнуде.

 Немачки. 9 листова

 1857. јун 4, Темишвар 29
22. Председништво Мешовите комисије обавештава намесничког 

записничара приправника у Сомбору Теодора Јетмара да је наи-
менован у среског архивског писара у Модошу, али је накнадно, 
ипак, упућен у Велики Бечкерек. Захтева се од Окружне управе 
у Великом Бечкереку да организује прописано полагање закле-
тве за Јетмара. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на 
конкурсу.

 Немачки. 35 листова

  1857. април 25, Темишвар 31
23. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

унутрашњих послова у Бечу молбе (недостају) дванаест канди-
дата, који конкуришу на место среског управника у Новом Ара-
ду упражњено одласком Атанаса Раца у Турску Кањижу. Пред-
седништво препоручује три особе. Прилог: Квалификационе 
табеле кандидата.

 Немачки. 24 листа
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 1857. мај 30, Темишвар 32
24. Председништво Мешовите комисије прослеђује Окружној упра-

ву у Великом Бечкереку истражна документа у вези са управни-
ком Среске службе у Модошу Михаилом Стефулићем и сумњом 
да је злоупотребио службени положај. Од Окружне управе у Ве-
ликом Бечкереку се захтева да документа даље проследи тамо-
шњем Окружном суду.

  Немачки. 2 листа

 1857. јул 28, Темишвар 33
25. Окружној управи у Темишвару, Председништво Мешовите ко-

мисије прослеђује молбу (недостаје) натпоручника Четрнаесте 
илирско-бантске граничарске регименте у Белој Цркви Карла 
Шулмана, који је конкурисао на место среског пристава или 
окружног секретара.

 Немачки. 6 листова

 1857. мај 31, Темишвар 34
26. Врховном земаљском суду у Темишвару, Председништво Ме-

шовите комисије враћа извештај (недостаје) Окружног суда у 
Сомбору, који се односи на кривичну истрагу против више слу-
жбеника Среске службе у Сенти и посебно управника Светозара 
Риђичког.

  Немачки. 4 листа

 1857. мај 30, Темишвар 35
27. Одлука Председништва Мешовите комисије да се молба (недо-

стаје) саветника Среског суда у Печују Фридриха Крамера, ради 
места среског управника у области Српског Војводства и Тами-
шког Баната, привремено одложи до првог упражњеног места.

 Немачки. 2 листа

 1857. јун 13, Темишвар 36
28. Председништво Мешовите комисије саопштава свим окружним 

управама да према одлуци Министарства унутрашњих посло-
ва у Бечу среске службе не могу да добију додатну персоналну 
испомоћ из редова службеника постојећих судишта, која им је 
потребна за решавање предмета наследства и сирочади, с обзи-
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ром на то да су пре извесног времена као испомоћ већ добиле 
одређени број записничара дневничара.

 Немачки. 26 листова

 1857. јул 10, Темишвар 37
29. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи 

у Великом Бечкереку документа (недостају) о истрази против 
бившег среског управника у Модошу Михаила Стефулића. 

 Немачки. 4 листа

 1857. септембар 3, Темишвар 38
30. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у 

Темишвару акта о истрази против среског управника у Бузјашу 
Лазара Андрејевића, која је покренута на основу пријаве тамо-
шњег среског канцеларијског писара Алфреда Ачија. Објашња-
ва се да је од свих тачака оптужбе потврђена само једна: Андре-
јевић је исплатио себи дневницу за рад у локалној комисије на 
чијем заседању, ипак, није присуствовао. Среском управнику се 
уз олакшавајуће околности изриче укор, а суму од 4 гулдена и 
48 крајцара ће морати да врати уплаћивањем у локални фонд за 
сиротињу.

 Немачки. 16 листова

 1857. јул 12, Темишвар 39
31. Председништво Мешовите комисије обавештава среског при-

став у Великој Кикинди Вавржинеца Јераушека да је наимено-
ван у привременог руководиоца Среске службе у Липови уме-
сто дотадашњег привременог руководиоца Стефана Поповића, 
који је иначе срески пристав у Вршцу. Окружној управи у Те-
мишвару се назначава да Јераушек поседује декрет о стручној 
оспособљености за грађанску и кривичну судску службу, као и 
положен практични политички испит. Од Земаљске финансијске 
управе у Темишвару се захтева да учини текућим путне трошко-
ве за Јераушека.

 Немачки. 8 листова

 1857. јул 10, Темишвар 40
32. Председништво Мешовите комисије враћа Председништву Вр-
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ховног земаљског суда у Темишвару молбу (недостаје) Јожефа 
Папафија из Суботице који је конкурисао на место среског за-
писничара дневничара, уз извештај Полицијске управе у Теми-
швару да је Папафи ухапшен и под жандармеријском пратњом 
удаљен из Суботице. Папафи се служио интригама како би се 
домогао имовине која је укњижена на име његове супруге, ла-
жним потказивањем против начелстава и приватних лица и фал-
сификовањем јавних докумената.  

 Немачки. 4 листа

 1857. јул 18, Темишвар 41
33. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта наредбу Ми-

нистарства унутрашњих послова у Бечу да уз сваку препоруку 
за будућег среског управника и пристава табеле компетенције 
које саставља Комисија морају да садрже све оне рубрике које 
су Службеном инструкцијом за среске службе од 17. марта 1855. 
године, § 13, прописане за квалификационе табеле.

 Немачки. 6 листова

 1857. јул 23, Темишвар 42
34. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта одлуку Ми-

нистарства унутрашњих послова у Бечу да је намеснички запи-
сничар у Темишвару др Јан Свобода постављен за ликвидатора 
сирочадске и малолетничке имовине у Турској Кањижи и да ће 
му за обављање овог посла бити исплаћиване дневнице у износу 
половине његове редовне плате.

 Немачки. 1 лист

 1857. јул 23, Темишвар 43
35. Председништво Мешовите комисије моли Винер цајтунг и 

Естерајхише зајтшрифт фир инере фервалтунг, да објаве при-
ложени текст конкурса за место среског управника у Жомбољу.

 Немачки. 2 листа

 1857. август 15, Темишвар 44
36. Председништво Мешовите комисије налаже окружним управа-

ма у Темишвару и Новом Саду да одмах изврше међусобну за-
мену среских канцеларијских писара у Новом Араду Софронија 
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Петровића, Липови Карла Кајта и Паланци Луке Стојковића, 
тако да Петровић оде у Липову, Кајт у Паланку, а Стојковић у 
Нови Арад. Прилог: Стојковићева молба о пресељењу у друго 
место службе, које би се налазило удаљеније од обале Дунава 
због проблема са реумом.

 Немачки. 8 листова

  1857. август 10, Темишвар 45
37. Председништво Мешовите комисије прослеђује Председништву 

Врховног земаљског суда у Темишвару министарску одлуку да 
слабо оспособљени записничари дневничари за судски делокруг 
мешовитих среских служби треба да буду отпуштени, а да се 
убудуће примају само кандидати који су најмање апсолвирани 
правници. Тражи се мишљење о обављању службе тројице сре-
ских записничара дневничара: у Бокшану Фрање Скертића, Мо-
дошу Хуга Покорнија и Илоку Јозефа Наровеца. Прилог: Списак 
записничара дневничара судског делокруга мешовитих среских 
служби.

 Немачки. 6 листова

 1857. август 4, Темишвар 47
38. Среског пристава у Паланци Јулија Ковачића, Председништво 

Мешовите комисије обавештава о министарској одлуци према 
којој је наименован у среског управника у Новом Араду. Од 
Окружне управе у Темишвару се захтева да организује прописа-
но полагање заклетве за Ковачића. Посредством Земаљске војне 
команде у Темишвару и окружних управа у Великом Бечкереку 
и Сомбору враћају се молбе (недостају) и остала документа дру-
гих кандидата на конкурсу.

 Немачки. 54 листа

 1857. август 8, Темишвар 48
39. Председништво Мешовите комисије обавештава Намесништво 

у Темишвару о министарском одлуци да се Вавржинец Јераушек 
постави на место среског руководиоца у Липови, а записничар 
Намесништва у Темишвару др Јохан Вегшајдер на место сре-
ског пристава у Великој Кикинди.

 Немачки. 3 листа
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 1857. август 18, Темишвар 49
40. Окружној управи у Великом Бечкереку, Председништво Ме-

шовите комисије налаже да прати и месечно извештава о томе 
како Ђерђ Гомбош, бивши срески управник у Турској Кањижи, 
а сада у Новом Бечеју, обавља своју службу. Министарство уну-
трашњих послова у Бечу није било задовољно Гомбошевом слу-
жбом у Турској Кањижи, а уколико и у Новом Бечеју буде слич-
но, против њега ће бити покренут дисциплински поступак.

 Немачки. 4 листа

 1857. август 18, Темишвар 50
41. Председништво Мешовите комисије даје предлоге Министар-

ству унутрашњих послова у Бечу за место среског пристава у 
Руми, с обзиром на то да је дотадашњи пристав Франц Ланг осу-
ђен на седам година затвора због проневере; затим за место сре-
ског пристава у Вршцу, упражњено услед смрти Стефана Попо-
вића; као и за место среског пристава у Паланци након одласка 
Јулија Ковачића у Нови Арад. Прилог: Извештај Окружног суда 
у Новом Саду о кажњавању Франца Ланга.

  Немачки. 17 листова

 1857. август 21, Темишвар 51
42. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта одлуку Ми-

нистарства унутрашњих послова у Бечу о наименовању среског 
архивског писара у Билету Јосифа Виорала у пристава Земаљ-
ског суда у Темишвару.

 Немачки. 4 листа

 1857. август 28, Темишвар 53
43. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

унутрашњих послова у Бечу молбе (недостаје) среског архив-
ског писара у Темишвару Готлиба Нусбаумера, којом конкурише 
на место среског пристава у Вршцу, и поручника Девете жан-
дармеријске регименте у Темишвару Адолфа Вондрака ради ме-
ста среског пристава у Руми.

 Немачки. 2 листа
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 1857. август 29, Темишвар 56
44. С обзиром на молбу Јулија Ковачића, који је наименован на ме-

сто среског управника у Новом Араду, да му се годишњи одмор 
продужи још за четири недеље, Председништво Мешовите ко-
мисије објашњава Окружној управи у Темишвару да је трајање 
одмора чврсто одређено и да након тога Ковачић мора одмах да 
се јави на ново радно место.

 Немачки. 7 листова

 1857. август 29, Темишвар 57
45. Министарству унутрашњих послова у Бечу, Председништво 

Мешовите комисије прослеђује молбу (недостаје) Атанаса Раца, 
који је са места среског управника у Новом Араду пресељен на 
истоветно место у Турској Кањижи. Рац, ипак, тражи да буде 
премештен у Жомбољ с обзиром на то да не познаје српски је-
зик, а још више због болести породице и што у Турској Кањижи 
не може да нађе сув стан и лекарску помоћ.

 Немачки. 8 листова

 1857. септембар 12, Темишвар 59
46. Председништво Мешовите комисије предлаже Министарству 

унутрашњих послова у Бечу кандидате за место среског управ-
ника у Жомбољу с обзиром на то да је досадашњи управник Ма-
тијас Прешл наименован у среског управника у Модошу. При-
лог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 58 листова

 1857. септембар 16, Темишвар 60
47. Председништво Мешовите комисије саопштава Окружној упра-

ви у Темишвару да молба среског канцеларијског писара у Ли-
пови Карла Кајта нема основа. Кајт је тражио да се одлука о 
његовом пресељењу у Паланку одложи до наредног пролећа.

 Немачки. 1 лист

 1857. септембар 22, Темишвар 61
48. Окружној управи у Великом Бечкереку Председништво Мешо-

вите комисије саопштава да је Атанасу Рацу, који је постављен 
на место среског управника у Турској Кањижи, одобрен одмор 
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од месец дана из здравствених разлога.
  Немачки. 3 листа
 
 1857. новембар 3, Темишвар 62
49. Председништво Мешовите комисије предлаже Министарству 

унутрашњих послова у Бечу да се срески архивски писар у Фа-
чету Еуген Вацал премести на истоветно службеничко место у 
Бузјашу, упражњено након отпуштања Михаља Фејера. Прилог: 
Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 16 листова

 1857. октобар 29, Темишвар 64
50. Намесничког записничара приправника у Баји Петра Михаило-

вића, Председништво Мешовите комисије обавештава да је наи-
менован у среског архивског писара у Билету, али се накнадном 
одлуком ипак упућује у Среску службу у Сенти. Окружној упра-
ви у Сомбору се налаже да организује прописано полагање за-
клетве за Михаиловића, као и то да се досадашњи срески архив-
ски писар у Сенти Александар Поповић ослободи досадашње 
службе и што пре премести у Билет. Прилог: Квалификационе 
табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 20 листова

 1857. октобар 3, Темишвар 65
51. Председништво Мешовите комисије обавештава о министарској 

одлуци: пристава Земаљског суда у Темишвару Јозефа Виорала 
и среског архивског писара у Вршцу Себастијана Кихлера да 
су наименовани у сталне среске приставе, први у Руми, други 
у досадашњем месту службе; затим среског архивског писару у 
Руми Лазара Влаховића да је наименован у привременог среског 
пристава у Паланци; а потом Јанеза Кастелица и Јозефа Унтер-
велца, привремене среске приставе у Турској Кањижи и Вели-
ком Семиклушу да су унапређени у сталне среске приставе у 
месту досадашње службе. Моли се Земаљска финансијска упра-
ва у Темишвару да наименованим службеницима убудуће испла-
ћује плате према новим радним местима, и да се код Сабирне 
благајне у Новом Саду укине алиментација за бившег среског 
пристава у Руми Франца Ланга, коју је уживао током суђења, 
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а који је сада осуђен на затворску казну. Од окружних управа у 
Темишвару и Лугошу се тражи мишљење о унапређењу у вишу 
платну класу среских пристава Стефана Радонића у Чакову и 
Александера Рецаја у Оравици. Прилог: квалификационе табеле 
кандидата на конкурсу; пресуда Окружног суда у Новом Саду, 
којом се Франц Ланг кажњава са седам година затвора.

 Немачки. 67 листова

 1857. октобар 27, Темишвар 66
52. Среског руководиоца у Липови Вавржинеца Јераушека, Пред-

седништво Мешовите комисије обавештава да је на основу ми-
нистарске одлуке наименован у среског управника у Жомбољу, 
али да ће до даљег бити руководилац Среске службе у Липови. 
Од Окружне управе у Темишвару се захтева да организује про-
писано полагање заклетве за Јераушека. Од окружних управа у 
Великом Бечкереку и Сомбору и Жупанијског суда у Печују се 
захтева да се кандидатима који нису изабрани на конкурсу врате 
приложена документа (недостају).

 Немачки. 8 листова

 1857. октобар 29, Темишвар 67
53. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта обавештење 

Намесништва у Темишвару о министарској одлуци да ће Ата-
нас Рац уместо Среске службе у Турској Кањижи, како је раније 
одлучено, преузети управљање Среском службом у Новом Бече-
ју, а Ђерђ Гомбош ће уместо у Новом Бечеју поново бити срески 
управник у Турској Кањижи.

 Немачки. 2 листа

 1857. новембар 27, Темишвар 68
54. Председништво Мешовите комисије се интересује код Председ-

ништва Врховног земаљског суда у Темишвару о томе да ли је 
срески пристав у Вршцу Милош Јоцић положио практични суд-
ски испит.

 Немачки. 3 листа

 1857. новембар 27, Темишвар 69
55. Министарство унутрашњих послова у Бечу саопштава Председ-
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ништву Мешовите комисије да накнадно одобрава већ обављено 
пресељење среских пристава, Јозефа Виорала из Руме у Билет 
и Александера Данка из Билета у Руму, уз примедбу да је ову 
замену требало најпре предложити.

 Немачки. 2 листа

 1857. децембар 4, Темишвар 70
56. Након што је примило мишљење Окружне управе у Темишвару 

да нема примедби на евентуално унапређење среског пристава у 
Чакову Стефана Радонића, Председништво Мешовите комисије 
захтева и од Окружне управе у Лугошу да што пре проследи 
мишљење о среском приставу у Оравици Александеру Рецају.

 Немачки. 5 листова

 1858. јануар 18, Темишвар 71
57. С обзиром на изјашњење Председништва Врховног земаљског 

суда у Темишвару да се сви записничари дневничари судског 
делокруга мешовитих среских служби задрже, без обзира да ли 
су правници или не, Председништва Мешовите комисије чини 
белешку да је случај решен по другом предмету.

 Немачки. 1 лист

 1857. децембар 4, Темишвар 72
58. Среског канцеларијског писара у Фачету Еугена Вацала Пред-

седништво Мешовите комисије обавештава да је наименован 
у среског архивског писара у Бузјашу, уз објашњење да му је 
министарском одлуком опроштен недостатак судских односно 
политичких студија. Од Окружне управе у Лугошу се тражи ми-
шљење о унапређењу среског архивског писара у Фачету, Томе 
Зековића, у вишу платну класу. Од Окружне управе у Темишва-
ру се захтева да организује прописано полагање заклетве за Ва-
цала. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 15 листова

 1857. децембар 6, Темишвар 73
59. Председништво Мешовите комисије обавештава намесничког 

записничара приправника у Темишвару барона Рудолфа Такоа 
да је наименован у среског архивског писара у Вршцу. Обаве-
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штава се записничар дневничар Среске службе у Билету Фран-
тишек Шабата да је наименован у среског архивског писара у 
Руми. Саопштава се среском архивском писару у Темишвару 
Константину Коићу да је премештен на истоветно службенич-
ко место у Вршцу. Окружној управи у Новом Саду се налаже 
да организује прописано полагање заклетве за Шабата. Прилог: 
Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 64 листа

 1857. децембар 4, Темишвар 74
60. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног земаљског суда у Темишвару са потврдом 
пристава Среског суда у Суботици Јована Манојловића да је 
примио назад молбу с прилозима, с којом је учествовао на кон-
курсу за службеничко место.

 Немачки. 4 листа

Кутија 13

 1857. децембар 5, Темишвар 75
1. На основу извештаја Среске службе у Вршцу да код тамошњег 

пристава Милоша Јоцића није дошло до побољшања, нити у по-
гледу исказивања националних осећања, нити у погледу струч-
ности, и на основу извештаја Председништва Врховног земаљ-
ског суда у Темишвару да је Јоцић полагао писмени и усмени 
судски испит, који није положио, те да му неће бити дозвољено 
да опет полаже у наредних годину дана; Председништво Мешо-
вите комисије образлаже Министарству унутрашњих послова у 
Бечу да пристав Јоцић не би могао да се изобрази у корисног 
службеника. Очекују се даља упутства поводом овог случаја.

 Немачки. 10 листова

 1857. децембар 20, Темишвар 76
2. С обиром на молбу (недостаје) отпуштеног среског записничара 

дневничара у Чакову Константина Деметровића да буде поново 
примљен на истоветно службеничко место или место среског 
архивског писара, Председништво Мешовите комисије саоп-
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штава Окружној управи у Темишвару да тренутно не може да се 
прошири број записничара дневничара за судски делокруг сре-
ских служби, док за место архивског писара Деметровић треба 
писмено да аплицира на конкурсу.

  Немачки. 3 листа

 1857. децембар 19, Темишвар 77
3. Председништво Мешовите комисије обавештава среске при-

ставе друге класе, у Оравици Александера Рецаја и у Чакову 
Стефана Радонића, да су унапређени у среске приставе прве 
класе. Рецају се објашњава да се тражено пресељење у неку 
другу среску службу одлаже до следеће прилике. Од Земаљске 
финансијске управе у Темишвару се захтева да код надлежних 
пореских служби учини текућим нова виша примања унапређе-
них службеника.

  Немачки. 7 листова

1858. година

 1858. фебруар 25, Темишвар 1
4. На извештај намесничког саветника и окружног управника у 

Великом Бечкереку Јохана Венцела Дерфела да Среска служба 
у Турској Кањижи на челу са управником Ђерђом Гомбошем 
није успела да успостави ред у судском делокругу и да има ве-
лики заостатак у решавању грађанских, кривичних и оставин-
ских предмета, Председништво Мешовите комисије саопштава 
да је Министарство унутрашњих послова у Бечу одобрило нови 
рок за решавање заостатка. Такође, турскокањишки срески при-
став Јанез Кастелиц, који је до сада био на проби може да оста-
не на истом месту, док се из службе одстрањује тамошњи сре-
ски архивски писар Велизар Мишковић који се слабо показао у 
служби.

 Немачки 8 листова
 
 1858. јун 28, Темишвар 2
5. Председништво Мешовите комисије објашњава свим окружним 

управама да је Министарство унутрашњих послова у Бечу у 
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појединим случајевима уочило, да табеле компетенције које су 
састављане за кандидате на место среског пристава нису цело-
вите, те се из њих не може стећи потпун увид у способности 
кандидата. Из тог разлога, Министарство унутрашњих послова 
у Бечу је у сарадњи са тамошњим Министарством правосуђа до-
нело наредбу да табеле компетенције морају садржати све оне 
рубрике које су Службеном инструкцијом за среске службе од 
17. марта 1855. године, § 13, прописане за квалификационе табе-
ле. Окружној управи у Великом Бечкереку се враћају молбе (не-
достају) кандидата да би се уз њих приложиле прописане табеле 
компетенције.

 Немачки. 12 листова

 1858. јануар 16, Темишвар 4
6. Председништво Мешовите комисије предлаже Министарству 

унутрашњих послова у Бечу кандидате за упражњена службе-
ничка места среских пристава, у Великој Кикинди одласком Ва-
вржинеца Јераушека и у Кули услед смрти Теодора Прокопча-
њија.

 Немачки. 12 листова

 1858. јануар 18, Темишвар 5
7. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта министар-

ску одлуку о постављању дванаест привремених судских при-
става, који би требало да раде на решавању заосталих послова 
судског делокруга среских служби. На овај начин би се смањио 
број ангажованих записничара дневничара, који потребну помоћ 
не могу да пруже у пуном обиму. Прилог: Препис указа Мини-
старства правосуђа у Бечу Председништву Врховног земаљског 
суда у Темишвару, којим се објашњава начин постављања и рада 
судских пристава.

 Немачки. 10 листова

 1858. март 20, Темишвар 6
8. На захтев Министарства унутрашњих послова у Бечу, Председ-

ништво Мешовите комисије подноси извештај о броју попуње-
них и непопуњених систематизованих службеничких места сре-
ских записничара дневничара, о њиховом раду у судском дело-
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кругу среских служби и решавању заосталих послова, о потреби 
њиховог задржавања до потпуног успостављања прописаног 
уређења и о броју потребних пристава за судски делокруг. Тако-
ђе, на основу дописа Намесништва у Темишвару се саопштава 
да су средства за плаћање поменутих дневничара исцрпљена, те 
се од Министарства тражи одлука о њиховом задржавању или 
отпуштању. Прилог: Списак записничара дневничара по сре-
ским службама.

 Немачки. 23 листа

 1858. јануар 28, Темишвар 7
9. По службеној дужности, Председништво Мешовите комисије 

прослеђује саветнику Врховног земаљског суда у Темишвару и 
члану Комисије Францу Христофу извештај (недостаје) Окру-
жне управе у Сомбору у вези са истрагом против среског управ-
ника у Сенти Светозара Риђичког.

 Немачки. 1 лист

  1858. јануар 30, Темишвар 8
10. Намесничким саветницима и окружним управницима, у Теми-

швару барону Херману Даублевском и Лугошу Клаудију Јасин-
ском, Председништво Мешовите комисије враћа молбе (недо-
стају) кандидата за место среског пристава да би се приложене 
квалификационе исправе допуниле свим потребним подацима.

 Немачки. 2 листа

 1858. фебруар 19, Темишвар 9
11. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Окру-

жне управе у Лугошу уз који је прослеђена допуњена квалифи-
кациона табела (недостаје) среског архивског писара у Бокшану 
Коломана Пауса.

 Немачки. 2 листа

 1858. фебруар 8, Темишвар 10
12. Председништво Мешовите комисије саопштава суспендова-

ном среском архивском писару у Бузјашу Фабијану Штипeлу, 
против кога се води кривични поступак због подмитљивости, 
проневере и злоупотребе службеног положаја, да се већ сада ди-
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сциплинским поступком отпушта из службе и да му се укида 
алиментација, која је износила трећину дотадашње плате и коју 
је добијао од почетка суспензије. Прилог: Извештај Окружне 
управе у Темишвару у вези са истрагом против Штипeла.

 Немачки. 22 листа

 1858. фебруар 19, Темишвар 11
13. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Окру-

жне управе у Темишвару уз који је прослеђена допуњена квали-
фикациона табела (недостаје) среског архивског писара у Новом 
Араду, Јохана Жутија, који је конкурисао на место среског при-
става.

 Немачки. 2 листа

 1858. август 29, Темишвар 12
14. Окружној управи у Великом Бечкереку Председништво Мешо-

вите комисије враћа истражна акта (недостају) Окружног суда у 
Великом Бечкереку против бившег среског управника у Модошу 
Михаила Стефулића, који је био осумњичен за злоупотребу слу-
жбеног положаја; и саопштава јој да се на основу судске одлуке 
против Стефулића неће даље водити дисциплински поступак.

 Немачки. 15 листова

 1858. фебруар 24, Темишвар 13
15. Хрватско-славонској земаљској комисији за персонална питања 

среских служби у Загребу, Председништво Мешовите комисије 
прослеђује молбу (недостаје) среског пристава у Новом Бечеју, 
Михаила Сусића, којом конкурише на место среског управника 
у Стубици.

  Немачки. 5 листова

 1858. март 4, Темишвар 14
16. Председништво Мешовите комисије саопштава намесничком 

записничару приправнику у Бокшану Јохану Хофаману да је на-
именован у среског архивског писара у месту досадашње слу-
жбе. Окружној управи у Лугошу се налаже да организује про-
писано полагање заклетве за Хофмана. Обавештава се срески 
архивски писар у Сенти Димитрије Марковић да је пресељен на 
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истоветно службеничко место у Модошу. Од Окружне управе у 
Великом Бечкереку се захтева да Марковића стави под надзор, с 
обзиром на то да је на основу извештаја Среске службе у Сенти 
добио премештај због слабог залагања и због основане сумње 
да би услед лошег материјалног положаја био склон да посег-
не ка недозвољеним средствима ради материјалне користи. Од 
Окружне управе у Новом Саду се захтева да поднесе извештај о 
учинковитости, залагању и владању среског архивског писара у 
Паланци Ђорђа Цветковића, узимајући у обзир могуће унапре-
ђење. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 30 листова

 1858. април 5, Темишвар 15
17. Председништво Мешовите комисије обавештава намесничког 

саветника и окружног управника у Темишвару барона Хермана 
Даублебског о министарској одлуци којом је Мешовита комисија 
опуномоћена да спроведе поступак у вези са недовољном струч-
ношћу среског пристава у Вршцу Милоша Јоцића. Предлаже се 
његово постављање на место записничара или манипуланта.

 Немачки. 4 листа

 1858. март 20, Темишвар 16
18. Председништво Мешовите комисија обавештава Министарство 

унутрашњих послова у Бечу о постављању среских архивских 
писара. У Нови Арад је постављен Еуген Ваца, у Бокшану је 
архивски писара постао тамошњи намеснички записничар при-
правник Јохан Хофман, а у Модош је пресељен срески архивски 
писар у Сенти Димитрије Марковић. Пошто су на овај начин 
упражњена службеничка места у Бузјашу и Сенти, дати су и 
персонални предлози за њихову попуну. Прилог: Квалификаци-
оне табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 23 листа

 1858. март 10, Темишвар 17
19. С обзиром на саопштење Земаљског суда у Темишвару, Пред-

седништво Мешовите комисије извештава Министарство уну-
трашњих послова у Бечу да је у вишестепеном судском поступ-
ку срески управник у Липови Јосип Шишмић осуђен на два 
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месеца затвора због злоупотребе службеног положаја, уз надок-
наду судских трошкова. Винер цајтунгу и Темешварер цајтунгу 
се шаље текст конкурса за попуну упражњеног службеничког 
места. Од Земаљског суда у Темишвару се захтева информација 
о томе, када је пресуда званично саопштена осуђеном да би му 
се од тог дана укинула алиментација коју је уживао током су-
спензије и суђења.

 Немачки. 6 листова

 1858. март 22, Темишвар 18
20. Након саопштења Председништва Земаљског суда у Темишвару 

о томе, од када је на снази пресуда против среског управнику у 
Липови Јосипа Шишмића, у виду затворске казне, Председни-
штво Мешовите комисије објашњава тамошњој Земаљској фи-
нансијској управи да од назначеног датума Шишмић више није 
у статусу суспендованог службеника, те се захтева укидање али-
ментације која му је за то време припадала. 

 Немачки. 3 листа

 1858. март 27, Темишвар 19
21. Председништво Мешовите комисије одговара Врховном земаљ-

ском суду у Темишвару да не може да подржи молбу за помило-
вање и рехабилитацију, коју је поднео бивши срески управник 
у Липови Јосип Шишмић, јер иако током истраге свих двадесет 
оптужби за подмитљивост нису објективно доказани, ипак се 
показало да су Шишмићева морална уверења ниска и користо-
љубива, а да је његово понашање за сваки прекор.

 Немачки. 4 листа

 1858. април 7, Темишвар 20
22. Пристава Урбаријалног суда у Сомбору Петра Михаила Младе-

новића и среског архивског писара у Бузјашу Константина По-
повића, Председништво Мешовите комисије обавештава да су 
министарском одлуком наименовани у среске приставе, први у 
Кули, а други у Великој Кикинди. Од окружних управа у Сомбо-
ру и Великом Бечкереку се захтева да организују прописано по-
лагање заклетве за Младеновића, односно Поповића. Упућује се 
молба Председништву Врховног земаљског суда у Темишвару 
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да извести о томе са каквим успехом је Поповић положио прак-
тични испит за судску службу. Прилог: квалификационе табеле 
кандидата на конкурсу.

 Немачки. 45 листова

 1858. април 13, Темишвар 23
23. С обзиром на то да је министарском одлуком среском управнику 

у Турској Кањижи Ђерђу Гомбошу одобрено продужење рока за 
успостављање потпуног реда у службеним пословима, до краја 
јуна текуће године, Председништво Мешовите комисије налаже 
намесничком саветнику и окружном управнику у Великом Беч-
кереку, Јохану Венцелу Дерфелу, да након истека постављеног 
рока поднесе извештај о тадашњем стању.

 Немачки. 3 листа

 1858. април 10, Темишвар 25
24. Председништво Мешовите комисије одговара Председништву 

Врховног земаљског суда у Темишвару да Комисији до сада 
није прослеђена пресуда, што је прописана обавеза, којом је на-
меснички записничар и срески пристав у Великој Кикинди др 
Јохан Вегшајдер новчано кажњен због физичког злостављања 
затвореника. Саопштава се, такође, да је кажњени службеник 
суспендован и стављен под дисциплински надзор Намесништва 
у Темишвару, те се од Окружне управе у Великом Бечкереку 
захтева да га упути у Темишвар, одмах након доласка среског 
архивског писар у Бузјашу Константина Поповића, који је сада 
министарском одлуком постављен на место Вегшајдера.

 Немачки. 4 листа

 1858. мај 1, Темишвар 26
25. Од намесничког саветника и окружног управника у Великом 

Бечкереку Јохана Дерфела, Председништво Мешовите комисије 
захтева да саопшти, које је службене послове обављао тамошњи 
окружни комесар Јован Ристић док је био у Великом Семиклушу 
прошле године, када је боравио код адвоката Константина Ла-
зара. Иначе Ристић је био послат ради испитивања рада Среске 
службе и случајева подмићивања приликом постављања општин-
ских управника у Старом Бешенову, Српском Чанаду и Игришу.

 Немачки. 2 листа



79

 1858. април 13, Темишвар 30
26. Председништво Мешовите комисије захтева од намесничког 

саветника и окружног управника у Сомбору Павла Петровића 
да провери морално и политичко држање среског записничара 
дневничара у Апатину Адалберта Харауша, да би Председни-
штво Врховног земаљског суда у Темишвару могло да преиспи-
та свој предлог о наименовању дневничара у судског пристава.

 Немачки. 4 листа

 1858. април 24, Темишвар 34
27. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног земаљског суда у Темишвару да је новопо-
стављени срески пристав у Великој Кикинди Константин Попо-
вић положио током године практични судски испит са добрим 
успехом.

 Немачки. 2 листа

 1858. април 24, Темишвар 35
28. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног урбаријалног суда у Темишвару, којим су 
прослеђена персоналне исправе (недостају) новопостављеног 
среског пристава у Кули Петра Младеновића.

 Немачки. 2 листа

 1858. април 20, Темишвар 36
29. Среске канцеларијске писаре у Модошу Димитрија Василије-

вића и Стефана Николића, Председништво Мешовите комисије 
обавештава да су наименовани у среске архивске писаре, први 
у Сенти, а други у Бузјашу. Напомиње се да је према министар-
ској одлуци кандидатима опроштен недостатак судских, одно-
сно политичких студија и да то важи само за ову службеничку 
позицију. Окружним управама у Сомбору и Темишвару се нала-
же да организују прописано полагање заклетве за Василијевића, 
односно Николића. Прилог: Молбе и квалификационе табеле 
кандидата на конкурсу.

 Немачки. 27 листова
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 1858. април 24, Темишвар 38
30. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног земаљског суда у Темишвару којим се об-
јашњава да пресуда против намесничког записничара и среског 
пристава у Великој Кикинди др Јохана Вегшајдера није право-
снажна, те због тога, у складу са постојећим прописима, није 
ни саопштена надлежним начелствима. По правоснажности, на-
длежни суд ће саопштити пресуду.

 Немачки. 2 листа

 1858. април 27, Темишвар 40
31. Председништво Мешовите комисије износи мишљење Председ-

ништву Врховног земаљског суда у Темишвару да не би треба-
ло обуставити наименовање среског записничара дневничара у 
Апатину Адалберта Харауша у среског судског пристава у Вели-
кој Кикинди, без обзира на неповољан извештај Окружне упра-
ве у Сомбору. Такође, изражава се потпуна сагласност са наи-
меновањем судског приправника Окружног суда у Новом Саду 
Јакоба Роја у среског судског пристава у Руми.  

 Немачки. 2 листа

 1858. мај 1, Темишвар 41
32. Председништво Мешовите комисије прослеђује Окружној упра-

ви у Великом Бечкереку молбу (недостаје) среског архивског 
писара у Апатину, Хајнриха Хојслера, за место среског пристава 
у Жомбољу, да би била разматрана приликом састављања пре-
длога за службеничко место. 

 Немачки. 2 листа

 1858. мај 10, Темишвар 42
33. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

унутрашњих послова у Бечу персоналне предлоге за место сре-
ског управника у Липови. Прилог: Квалификационе табеле кан-
дидата ма конкурсу.

 Немачки. 15 листова

 1858. мај 3, Темишвар 43
34. Узимајући у обзир понашање ван службе среског пристава у Бу-
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зјашу Јакоба Штухеца, његову спољашњу запуштеност и везе 
са таквим људима, које не приличе државном службенику, као и 
то да је тамошњи управник захтевао одмор од шест недеља, те 
би у одсуству требало да му се пронађе замена, Председништво 
Мешовите комисије тражи од Председништва Врховног земаљ-
ског суда у Темишвару мишљење о томе да се изврши међусоб-
но пресељење пристава, да Штухец оде у Велики Семиклуш, а 
Павле Поповић из Великог Семиклуша у Бузјаш.

 Немачки. 2 листа

 1858. мај 9, Темишвар 44
35. Председништво Мешовите комисије упућује предлог Мини-

старству унутрашњих послова у Бечу да срески пристави, у 
Бузјашу Јакоб Штухец и Великом Семиклушу Павле Поповић, 
замене међусобно своја службеничка места, уз напомену да се 
Председништво Врховног земаљског суда у Темишвару сагласи-
ло са заменом. Окружној управи у Темишвару се саопштава да 
је среском управнику у Бузјашу Лазару Андрејевићу, с обзиром 
на здравствене разлоге, одобрен шестонедељни одмор и да ће га 
до даљег мењати Јакоб Штухец.

 Немачки. 2 листа

 1858. мај 22, Темишвар 45
36. Узимајући у обзир истражна акта и одлуку Окружног суда у Сом-

бору да се обустави судски процес против службеника Среске 
службе у Сенти, Председништво Мешовите комисије је спро-
вело дисциплински поступак, те донесене одлуке саопштава 
Окружној управи у Сомбору: среском приставу Димитрију Де-
бељачком се упућује строги укор због занемаривања кривичног 
поступка против извесних лица која се терете за наношење теле-
сних повреда, угрожавање телесне сигурности и повреду части; 
срески канцеларијски писар Јован Матић, који је био осумњи-
чен за примање мита у току једног од кривичних процеса, пре-
сељава се о свом трошку у Среску службу у Суботици; а што се 
тиче среског управника Светозара Риђичког, који је осумњичен 
за проневеру, оснива се комисија која ће испитати његов и рад 
целе Среске службе. Од Председништва Врховног земаљског 
суда у Темишвару се захтева да одреди судског члана комиси-



82

је. Окружна управа у Великом Бечкереку се обавештава да је 
утврђено да су потпуно неосноване оптужбе за подмитљивост 
против среског архивског писара у Модошу, а бившег у Сенти 
Димитрија Марковића.

  Немачки. 38 листова

 1858. мај 24, Темишвар 46
37. На основу извештаја намесничког саветника и окружног управ-

ника у Великом Бечкереку Јохана Дерфела о стању Среске слу-
жбе у Великој Кикинди, Председништво Мешовите комисије 
одобрава све постављене предлоге, чиме би се обезбедило спро-
вођење прописа и редован ток службених предмета у судском 
делокругу.

 Немачки. 16 листова

 1858. мај 14, Темишвар 48
38. Председништво Мешовите комисије саопштава среском при-

ставу у Модошу Павлу Бесељаку да му је привремено повере-
но руковођење Среском службом у Турској Кањижи с обзиром 
на то да досадашњи управник Ђерђ Гомбош напушта Службу. 
Саопштава се намесничком записничару и среском приставу у 
Великој Кикинди др Јохану Вегшајдеру да ће обављати посао 
среског пристава у Модошу, за време Бесељаковог службовања 
у Турској Кањижи. 

 Немачки. 12 листова

 1858. јул 23, Темишвар 49
39. С обзиром на истрагу окружног комесара у Великом Бечкере-

ку Јована Ристића, односно истрагу намесничког саветника и 
члана Мешовите комисије Зигмунда Хибера, Председништво 
Комисије саопштава намесничком саветнику и окружном управ-
нику у Великом Бечкереку Јохану Венцелу Дерфелу да против 
среског управника у Великом Семиклушу Георга Деметера није 
ништа доказано. Именовани је оптужен за примање мита при-
ликом постављања општинских управника у Старом Бешенову, 
Српском Чанаду и Игришу; двоструко наплаћивање пореза и 
проневеру новца Пореске благајне у Игришу, при чему је део 
дао свом адвокату и куму Константину Лазару; упућивање стра-
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нака на кума адвоката уз обећање позитивног исхода у њиховим 
предметима и притисак на адвоката да појединим странкама без 
обзира на доказе утврди преступ; занемаривање послова земљи-
шних књига, одуговлачење послова и примање мита. Иако није 
ништа доказано, због избијања на лош глас предлаже се пресе-
љење Деметера у другу среску службу. Обавештава се Земаљска 
финансијска управа у Темишвару о неправилностима код напла-
те пореза у Игришу, при чему су порески инспектори добили 
додатна примања. Председништву Врховног земаљског суда у 
Темишвару се прослеђују Хиберови истражни записници у вези 
са оптужбама против Деметера, Лазара и општинског управни-
ка у Српском Семпетeру Аксентија Лацића. Прилог: Извештај 
Окружне управе у Великом Бечкереку у којим се тврди да је ко-
месар Ристић у православним кумовским односима са адвока-
том Лазаром и да је такође у добрим односима са Деметером.

 Немачки. 97

 1858. мај 21, Темишвар 50
40. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

унутрашњих послова у Бечу молбу (недостаје) среског пристава 
у Ташнаду Леополда Хајнца за место среског управника у Ли-
пoви.

 Немачки. 2 листа

 1858. мај 16, Темишвар 51
41. Председништво Мешовите комисије саопштава Окружној 

управи у Новом Саду да је судски приправник Окружног суда 
у Новом Саду Јакоб Рој, који је наименован у среског судског 
пристава, одлуком Председништва Врховног земаљског суда у 
Темишвару распоређен код среске службе у Руми.

 Немачки. 4 листа

 1858. мај 17, Темишвар 52
42. Председништво Мешовите комисије саопштава записничару 

дневничару Среске службе у Липови Францу Гросу да је наиме-
нован у среског архивског писара у Бузјашу, али да је из службе-
них разлог даље прослеђен Среској служби у Билету. Окружним 
управама у Темишвару и Великом Бечкереку се саопштава да се 
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срески архивски писари, у Великој Кикинди Алберт Фејер и Би-
лету Јохан Терес премештају на истоветна службеничка места, 
први у Бузјаш, а други у Велику Кикинду. Од Окружне управе у 
Великом Бечкереку се захтева да организује прописано полага-
ње заклетве за Гроса. Прилог: Квалификационе табеле кандида-
та на конкурсу.

 Немачки. 50 листова

 1858. мај 18, Темишвар 53
43. Министарству унутрашњих послова у Бечу Председништво Ме-

шовите комисије предлаже кандидате за место среског пристава 
у Жомбољу, упражњено одласком Теохара Лазаринија у пензију.

 Немачки. 5 листова

 1858. мај 24, Темишвар 54
44. Председништво Мешовите комисије заводи ад ката допис На-

месништва у Темишвару којим се Окружној управи у Лугошу 
налаже да среском управнику у Оравици Ђорђу Стаићу упути 
строги укор. Приликом ексцеса, којег су изазвале жене у Шта-
јердорфу незадовољне ограђивањем грађевинског земљишта за 
радничку насеобину, Стаић се није упутио на лице места, већ 
је успостављање реда поверио трећој особи, која је, напротив, 
подстрекивала ексцес.

 Немачки. 2 листа

 1858 мај 25, Темишвар 55
45. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта сагласност 

Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару да сре-
ски пристав у Модошу Павле Бесељак привремено преузме ру-
ковођење Среском службом у Турској Кањижи.

 Немачки. 2 листа

 1858. јун 2, Темишвар 57
46. Окружним управама у Сомбору и Великом Бечкереку, Председ-

ништво Мешовите комисије саопштава да је наименовање сре-
ског записничара дневничара у Апатину Адалберта Харауша у 
среског пристава у Великој Кикинди опозвано и да се у својству 
записничара дневничара премешта у Турску Кањижу. Напоми-
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ње се да је Харауш склон пијанству и да га треба ставити под 
надзор.

  Немачки. 4 листа

 1858. јун 2, Темишвар 58
47. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

унутрашњих послова у Бечу извештај (недостаје) Окружне 
управе у Темишвару и мишљење (недостаје) Председништва та-
мошњег Врховног земаљског суда у вези са међусобним пресе-
љењем среских пристава у Бузјашу Јакоба Штухеца и у Великом 
Семиклушу Павла Поповића.

 Немачки. 4 листа

 1858. јун 26, Темишвар 59
48. Председништво Мешовите комисије саопштава Председни-

штву Врховног земаљског суда у Темишвару да је министарском 
одлуком прихваћена оставка среског управника у Турској Кањи-
жи Ђерђа Гомбоша и да ће Среском службом привремено руко-
водити срески пристав у Модошу Павле Бесељак. Намесничком 
саветнику и окружном управнику у Великом Бечкереку Јохану 
Дерфелу, као и Гомбошу, налаже се да примопредаја дужности 
буде спроведена још текућег месеца.

 Немачки. 33 листа

 1858. јун 26, Темишвар 61
49. Узимајући у обзир предлог Председништва Врховног земаљског 

суда у Темишвару да се срески записничар дневничар Доминик 
Ганбе удаљи из Бузјаша због веза са простим светом и повреде 
пристојности, Председништво Мешовите комисије одговара да 
би предложено узајамно пресељење са среским записничаром 
дневничаром у Кули Ернестом Пишкулићем изазвала високе 
путне трошкове због далеког пута и превише оптеретила др-
жавну благајну. Предлаже се пресељење Ганбеа на упражњено 
место среског записничара дневничара у Липови, или да се за-
мени са једним од двојице среских записничара дневничара у 
Вршцу.

 Немачки. 7 листова
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 1858. јун 14, Темишвар 62
50. Председништво Мешовите комисије саопштава Вавржинецу Је-

раушеку да на основу министарске одлуке уместо привременог 
руководиоца постаје стални управник Среске службе у Липови. 
Среском приставу у Жомбољу Јохану Шеги се саопштава да је 
наименован у среског управника у досадашњем месту службе. 
Окружној управи у Великом Бечкереку се налаже да организује 
прописано полагање заклетве за Шегу. Окружним управама у 
Сомбору и Лугошу и Намесништву у Сибињу се враћају молбе 
(недостају) кандидата који нису примљени на конкурсу. Прилог: 
Квалификационе табеле кандидата.

 Немачки. 49
 
 1858. јун 16, Темишвар 63
51. Председништво Мешовите комисије саопштава Окружној упра-

ви у Великом Бечкереку да је министарском одлуком срески 
пристав у Турској Кањижи Јанез Кастелиц наименован у савет-
ничког секретара Окружног суда у Сомбору. Налаже се расписи-
вање конкурса за упражњена места среских пристава у Турској 
Кањижи и Жомбољу.

 Немачки. 8 листова

 1858. јун 26, Темишвар 64
52. Одговарајући на захтев, Председништво Мешовите комисије 

враћа Полицијској управи у Темишвару квалификациону табе-
лу (недостаје) тамошњег приправника Фердинанда Тифенбахе-
ра, који је конкурисао на место среског канцеларијског писара.

 Немачки. 6 листова

 1858. јун 25, Темишвар 65
53. Председништво Мешовите комисије саопштава Окружној упра-

ви у Новом Саду да неће разматрати њено посредовање у вези са 
молбом среског канцеларијског писара у Илоку Јана Воланског 
ради опраштања недостатка потребних студија за место запи-
сничара, с обзиром на то да је истоветни захтев кандидату већ 
одбијен раније.

 Немачки. 4 листа
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Кутија 14

 1858. јун 28, Темишвар 66
1. Председништво Мешовите комисије саопштава среским при-

ставима Јакобу Штухецу у Бузјашу и Павлу Поповићу у Вели-
ком Семиклушу да ће на основу министарске одлуке међусобно 
заменити своја службеничка места. Прилог: Предлог Окружне 
управе у Темишвару да среског управника у Бузјашу Лазара 
Андрејевића за време шестонедељног одмора и лечења не мења 
Штухец, који води сасвим прост живот и није од угледа у Срезу, 
већ Поповић који је изузетно вредан и енергичан.

 Немачки. 13 листова

 1858. јун 28, Темишвар 67
2. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у 

Великом Бечкереку саопштење да је Јохан Шега примио декрет 
о наименовању у среског управника у Жомбољу.

 Немачки. 4 листа

 1858. децембар 22, Темишвар 68
3. Полазећи од мишљења Окружне управе у Темишвару да због 

недовољне стручности срески пристав у Вршцу Милош Јоцић 
није погодан ни за нижа службеничка места, која подразумевају 
записничарске и манипулативне послове; затим од чињенице да 
је именовани положио практични испит политичких послова са 
добрим успехом и поновљени практични испит судске службе 
такође са добрим успехом; и од тога да није стекао поверење 
код претпостављеног среског управника, Председништво Ме-
шовите комисије предлаже Министарству унутрашњих послова 
у Бечу да се Милош Јоцић пресели у неку другу среску службу.

 Немачки. 6 листова

 1858. јул 25, Темишвар 72
4. Председништво Мешовите комисије моли Земаљску финансиј-

ску управу у Темишвару да код Пореске службе у Жомбољу учи-
ни текућом плату за тамошњег новоименованог среског управ-
ника Јохана Шегу. Окружној управи у Великом Бечкереку се 
враћа Шегино сведочанство (недостаје) о положеној заклетви.

 Немачки. 4 листа
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 1858. јул 14, Темишвар 73
5. Од намесничког саветника и окружног управника у Великом 

Бечкереку Јохана Дерфела Председништво Мешовите комисије 
захтева прецизирање персоналних предлога за службеничка ме-
ста среских пристава у Жомбољу и Турској Кањижи. Претходни 
предлог није потпуно јасан Министарству унутрашњих послова 
у Бечу.

 Немачки. 4 листа

 1858. јул 16, Темишвар 74
6. Председништво мешовите комисије заводи ад акта информацију 

Окружне управе у Великом Бечкереку да је срески пристав у 
Турској Кањижи, Јанез Кастелиц, примио декрет о наименовању 
у саветничког секретара Окружног суда у Сомбору.

 Немачки. 2 листа

 1858. јул 15, Темишвар 76
7. Председништво Мешовите комисије прослеђује Намесништву у 

Темишвару расправна акта (недостају) Окружне управе у Вели-
ком Бечкереку, која се тичу сумње да је срески управник у Биле-
ту, Теодор Јоановић, приликом регрутације незаконито ослоба-
ђао војне обвезнике од војне службе.

 Немачки. 2 листа

 1858. септембар 15, Темишвар 79
8. На основу извештаја Председништва Врховног земаљског суда у 

Темишвару којим се истиче нагомиланост кривично-истражних 
послова у Среској служби у Руми, Председништво Мешовите 
комисије одговара да по систематизацији није могуће ангажова-
ње још једног, трећег, пристава. Уз то, објашњава се да приста-
ви среских служби обично нису у потпуности оспособљени за 
истражне послове, те се за унапређење послова у Руми захтева 
проналажење искусних службеника.  

 Немачки. 12 листова

 1858. јул 22, Темишвар 80
9.  Председништво Мешовите комисије одобрава намесничком 

саветнику и окружном управнику у Сомбору Павлу Петрови-
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ћу да среског архивског писара у Баји Јожефа Раца ослободи 
досадашње службе. Такође, слаже се и са ослобађањем среског 
канцеларијског писара у Сенти Виктора Дуека, што је ионако 
у надлежности окружног управника. Рац је наименован у са-
ветника, а Дуек у записничара Магистрата Суботице. Тражи се 
расписивање конкурса, односно персонални предлози за попуну 
упражњених места.

 Немачки. 4 листа

 1858. јул 25, Темишвар 81
10. Окружној управи у Великом Бечкереку, Председништво Мешови-

те комисије саопштава да је одобрен захтев среског управника у 
Бузјашу Лазара Андрејевића, тј. да се тамошњи срески записни-
чар дневничар Доминик Ганбе, због нарушених односа, премешта 
у Липову, где ће бити стављен под строги надзор. На овај начин, 
биће делимично испуњен и захтев Среске службе у Липови која 
је тражила два записничара дневничара. Захтева се објашњење 
Окружне управе у Сомбору, да ли Габријел Будаи из Сенте, који је 
поднео молбу за службу у овом месту, пристаје на предлог Пред-
седништва Врховног земаљског суда у Темишвару да буде поста-
вљен за среског записничара дневничара у Великој Кикинди.

 Немачки. 16 листова

 1858. август 28, Темишвар 83
11. Председништво Мешовите комисије саопштава судском приста-

ву Земаљског суда у Темишвару Вићентију Лукића да је мини-
старском одлуком наименован у привременог среског пристава 
у Турској Кањижи. Од Председништва Врховног земаљског суда 
у Темишвару и Окружне управе у Великом Бечкереку се захтева 
да одмах приступе Лукићевом пресељењу и полагању заклетве.

 Немачки. 33 листа

 1858. јул 27, Темишвар 84
12. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Намесништва у Темишвару да је срески пристав у Модошу др 
Јохан Вегшајдер ослобођен досадашње службе и да се упућује 
на службу у Окружну управу у Великом Бечкереку.

 Немачки. 2 листа
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 1858. август 2, Темишвар 85
13. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

унутрашњих послова у Бечу персоналне предлоге за попуну 
упражњених места среских пристава, у Жомбољу унапређе-
њем Јохана Шеге и одласком у пензију Теохара Лазаринија, а у 
Турској Кањижи унапређењем и пресељењем Јанеза Кастелица. 
С обзиром на то да се Пал Јанчо већ дуже време оцењује као 
неподесан за место среског пристава у Бокшану, предлаже се 
његово пресељење у Жомбољ. Предлаже се и пресељење сре-
ског пристава у Липови Штефана Јоанескоа, такође у Жомбољ, 
јер не поседује потребну стручност и способност за решавање 
запуштеног стања и успостављање задовољавајућег поретка у 
среској служби у којој се сада налази. 

 Немачки. 26 листова

 1858. август 7, Темишвар 89
14. Председништво Мешовите комисије предлаже Министарству 

унутрашњих послова у Бечу кандидате за место среског архив-
ског писара у Паланци, упражњено после оставке коју је поднео 
Александар Рудић.

 Немачки. 16 листова

 1858. јул 30, Темишвар 90
15. Председништво Мешовите комисије обавештава Председни-

штво Врховног земаљског суда у Темишвару да је Јанeз Касте-
лиц ослобођен досадашње службе среског пристава у Турској 
Кањижи и да је упућен на нову службу саветничког секретара 
Окружног суда у Сомбору.

 Немачки. 6 листова

 1858. август 6, Темишвар 91
16. Министарству унутрашњих послова у Бечу Председништво 

Мешовите комисије саопштава персоналне предлоге за место 
среског управника у Турској Кањижи, упражњено након што је 
Ђерђ Гомбош напустио службу. Прилог: Квалификационе табе-
ле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 13 листова
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 1858. август 4, Темишвар 92
17. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Председништва Намесништва у Темишвару да је срески при-
став у Бокшану Пал Јанчо ослобођен досадашње дужности и да 
је распоређен на истоветно службеничко место у Среској слу-
жби у Жомбољу.

 Немачки. 2 листа

 1858. август 11, Темишвар 93
18. Председништво Мешовите комисије захтева од окружних упра-

ва мишљење о предлогу Министарства унутрашњих послова у 
Бечу, да се мешовите среске службе, које су до сада функциони-
сале и као истражни судови, убудуће уреде у институције, које 
ће функционисати и као судови са правом пресуде.

 Немачки. 7 листова

 1858. август 3, Темишвар 94
19. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта пропратно 

писмо Окружне управе у Великом Бечкереку и Среске службе 
у Баји, које се односи на молбу (недостаје) тамошњег среског 
архивског писара Јозефа Керла ради места среског пристава.

 Немачки. 2 листа

 1858. август 3, Темишвар 95
20. Председништво Мешовите комисије саопштава среском архив-

ском писару у Вршцу Константину Коићу, који је наименован у 
саветника Магистрата Новог Сада, да је ослобођен досадашње 
дужности са изразом задовољства у погледу његовог досада-
шњег службовања. Окружној управи у Темишвару се налаже 
да распише конкурс и састави предлоге у вези са попуњавањем 
упражњеног места. Од Земаљске финансијске управе у Теми-
швару се захтева да на крају текућег месеца обустави досада-
шња примања Константина Којића.

 Немачки. 8 листова

 1858. септембар 28, Темишвар 96
21. Окружној управи у Великом Бечкереку Председништво Мешо-

вите комисије одговара на извештај и налаже јој да среском кан-
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целаријском писару у Великој Кикинди Ђорђу Јоановићу упути 
строги укор због учињеног ексцеса у гостионици Себастијана 
Тојфела.

 Немачки. 6 листова

 1858. август 12, Темишвар 97
22. Председништво Мешовите комисије моли Министарство уну-

трашњих послова у Бечу да донесе одлуку по захтеву архивског 
писара у Баји Јожефа Раца, који уместо напуштања досадашње 
службе тражи одсуство на неодређено време, како би могао да 
врши посао саветника Магистрата у Суботици, где је привреме-
но распоређен. Тражи се дозвола за постављање архивског пи-
сара на његово место.

 Немачки. 2 листа

 1858. август 11, Темишвар 98
23. Председништву Врховног земаљског суда у Темишвару Пред-

седништво Мешовите комисије прослеђује потврду (недостаје) 
Јанеза Кастелица о пријему декрета којим је наименован у са-
ветничког секретара Окружног суда у Сомбору.

 Немачки. 4 листа

 1858. август 19, Темишвар 99
24. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Ми-

нистарства унутрашњих послова у Бечу, којим се саопштава да 
је срески архивски писар у Баји Јозеф Керл наименован у сре-
ског пристава у области под надлежношћу Врховног земаљског 
суда у Темишвару. Налаже се његово ослобађање од досадашње 
службе.

 Немачки. 2 листа

 1858. август 27, Темишвар 100
25. На основу дописа Председништва Врховног земаљског суда у 

Темишвару којим се тражи мишљење о постављању среског 
пристава у Великом Семиклушу Јозефа Унтервелца на место 
референта тамошње Управе земљишних књига, Председништво 
Мешовите комисије одговара да нема никаквих примедби у по-
гледу постављеног предлога.

 Немачки. 4 листа
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 1858. август 27, Темишвар 101
26. Председништво Мешовите комисије саопштава Габријелу Бу-

даију да је постављен на место записничар дневничара Среске 
службе у Сенти и да ради полагања заклетве треба да се јави та-
мошњем среском управнику. Прилог: Изјашњење Будаија да не 
би могао да прихвати службу у неком другом месту осим Сенте.

 Немачки. 8 листова

 1858. август 31, Темишвар 102
27. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног земаљског суда у Темишвару, којим се са-
општава да је тамошњем Земаљском суду дато упутство да осло-
боди Вићентија Лукића од досадашње службе с обзиром на то да 
је наименован у среског пристава у Турској Кањижи.

 Немачки. 2 листа

 1858. септембар 10, Темишвар 103
28. Председништво Мешовите комисије обавештава среског канце-

ларијског писара у Новом Бечеју Михаила Карановића да му је 
министарском одлуком опроштен недостатак правних студија, 
те је постављен на место среског архивског писара у Великој 
Кикинди, уз напомену да опроштај важи само за ову службенич-
ку позицију. Окружној управи у Великом Бечкереку се налаже 
да организује прописано полагање заклетве за Карановића и да 
распише конкурс за упражњено место. Подсећају се све окру-
жне управе да молбе за службеничка места морају бити поткре-
пљене квалификационим табелама потврђеним од непосредно 
надређене окружне управе. Стога, треба упутити среске службе 
да не шаљу квалификационе табеле другим окружним управа-
ма, чак и тада када ове одлучују о молби, већ искључиво сво-
јој непосредно надређеној окружној управи, која ће документа 
даље проследити.

 Немачки. 27 листова

 1858. септембар 11, Темишвар 104
29. Председништво Мешовите комисије саопштава среском при-

ставу у Модошу и привременом руководиоцу Среске службе 
у Турској Кањижи Павлу Бесељаку да је министарском одлу-



94

ком наименован у среског управника у месту последње службе. 
Окружној управи у Великом Бечкереку се налаже да организује 
прописано полагање заклетве за Павла Бесељака, да распише 
конкурс за упражњено место среског пристава у Модошу и да 
потом састави персоналне предлоге. Окружним управама у Лу-
гошу и Сомбору се враћају молбе (недостају) кандидата, који 
нису примљени на конкурсу. Прилог: Квалификационе табела 
кандидата на конкурсу.

 Немачки. 36 листова

 1858. септембар 13, Темишвар 105
30. Председништво Мешовите комисије захтева од намесничког 

саветника и окружног управника у Новом Саду Јана Трнке да 
искаже мишљење о анонимној пријави (недостаје) против сре-
ског дневничара у Старом Бечеју Ђорђа Еремића, пристиглој са 
печатом Поште у Сенти.

 Немачки. 4 листа

 1858. септембар 13, Темишвар 106
31. Председништво Мешовите комисије тражи од намесничког са-

ветника и окружног управника у Великом Бечкереку Јохана Вен-
цела Дерфела да испита неспоразум између среског записнича-
ра дневничара Јожефа Ђерђешија и среског управника Георга 
Деметера у Великом Семиклушу и да обавести о резултатима. 
Напомиње се, да би у случају потребе могао одмах да се изда 
налог о пресељењу дневничара у неку другу среску службу.

 Немачки. 4 листа

 1858. септембар 17, Темишвар 107
32. На основу захтева среског управника у Фачету Ернeа Кeстхе-

ја да се изврши пресељење тамошњих архивских писара Томе 
Зековића и Јована Димитријевића и да се доведу друге особе 
на њихово место, због њихових лоших односа и држања које 
никако не доприноси служби, Председништво Мешовите коми-
сије захтева од Окружне управе у Лугошу објашњење среског 
управника о нескладу између овог захтева и недавног извештаја 
у којем се именовани писари похваљују.

 Немачки. 4 листа
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 1858. септембар 18, Темишвар 108
33. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта решење Зе-

маљског суда у Будиму према којем се обуставља истрага про-
тив бившег среског судског пристава у Кочу и садашњег среског 
пристава у Турској Кањижи Вићентија Лукића, а који је био оп-
тужен за примање мита.

 Немачки. 6 листова

 1858. септембар 18, Темишвар 109
34. Среског архивског писара у Великом Семиклушу Тимотија Де-

метровића Председништво Мешовите комисије обавештава да 
му је служба пресељена у Вршац. Окружној управи у Великом 
Бечкереку се налаже да Деметровића што пре ослободи досада-
шње и упути у место нове службе. Обавештава се Министарство 
унутрашњих послова у Бечу да постоје још четири упражњена 
места среског архивског писара, по једно у Бокшану, Бузјашу, 
Апатину и Баји, те се предлаже да се узму у обзир кандидати 
који су већ били предложени приликом постављања среског ар-
хивског писара у Вршцу. Прилог: Квалификационе табеле кан-
дидата ма конкурсу.

 Немачки. 38 листова

 1858. септембар 20, Темишвар 110
35. С обзиром на упражњено место среског канцеларијског писа-

ра у Паланци, Председништво Мешовите комисије прослеђује 
Окружној управи у Новом Саду допис Полицијске управе у Те-
мишвару у вези са квалификационом табелом (недостаје) тамо-
шњег приправника Фердинанда Тифенбахера.

 Немачки. 4 листа

 1858. септембар 21, Темишвар 111
36. Председништво Мешовите комисије саопштава Окружној упра-

ви у Сомбору да је министарском одлуком среском архивском 
писару у Баји Јожефу Рацу одобрено да напусти досадашњу слу-
жбу, с обзиром на то да је наименован у привременог саветника 
Магистрата Суботице. Тражи се расписивање конкурса за при-
временог среског архивског писара у Баји.

 Немачки. 14 листова
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 1858. септембар 21, Темишвар 112
37. Председништво Мешовите комисије саопштава министарску 

одлуку: Среском приставу у Липови Штефану Јоанескоу да је 
премештен у Жомбољ. Среском приставу у Билету Јосифу Ви-
оралу да је премештен у Липову. Среском архивском писару у 
Апатину Хајнриху Хојслеру да је наименован у среског приста-
ва у Билету. Среском архивском писару у Бокшану Коломану 
Паусу да је наименован у среског пристава у досадашњем месту 
службе. Окружним управама у Темишвару, Великом Бечкереку, 
Сомбору и Лугошу се налаже да именоване службенике што пре 
ослободе досадашње службе и упуте у места нове службе, као и 
то да се распишу конкурси за упражњена места и дају персонал-
ни предлози. Од Окружне управе у Великом Бечкереку се захте-
ва да организује прописано полагање заклетве за Хојслера, а од 
Окружне управе у Лугошу за Пауса и да уједно искаже мишље-
ње о среском архивском писару у Оравици Херману Цимерману, 
узимајући у обзир евентуално помицање у вишу платну класу. 
С обзиром на непоштовање прописа Намесништва у Темишвару 
приликом попуњавања квалификационих табела, све окружне 
управе се упозоравају да ће убудуће свака слична неодговор-
ност бити кажњена. Прилог: Квалификационе табеле кандидата 
на конкурсу.

 Немачки. 34 листа

 1858. септембар 24, Темишвар 113
38. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта препис на-

ређења Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару 
и тамошњег Председништва Управе земљишних књига, којим 
се од среског управника у Великом Семиклушу Георга Деметера 
тражи већа марљивост и поштовање прописа приликом обавља-
ња послова земљишних књига, које су због немара доведене у 
несређено стање.

 Немачки. 2 листа

 1858. септембар 29, Темишвар 114
39. С обзиром на извештај окружног управника у Великом Бечкере-

ку Јохана Дерфела, Председништво Мешовите комисије износи 
предлог Врховном земаљском суду у Темишвару да се срески 
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записничар дневничар у Великом Семиклушу, Јожеф Ђерђеши, 
премести у неку другу среску службу са строжим управником. 
Узети су у обзир неслога између дневничара и тамошњег сре-
ског управника Георга Деметера, као и то да дневничар не може 
да се похвали честитошћу и марљивошћу.

 Немачки. 4 листа

 1858. септембар 30, Темишвар 115
40. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопште-

ње Министарства унутрашњих послова у Бечу Намесништву у 
Темишвару, да је извештај о завршетку истраге против среског 
управника у Модошу Михаила Стефулића примљен к знању и 
одобрен. 

 Немачки. 2 листа

 1858. октобар 15, Темишвар 116
41. Председништво Мешовите комисије прослеђује Земаљској фи-

нансијској управи у Темишвару саопштење да је срески архив-
ски писар у Баји Јожеф Рац ослобођен досадашње службе, а да 
би Пореска служба у Баји укинула примања која је писар имао. 
Рац је наименован у саветника Магистрата у Суботици.

 Немачки. 4 листа

 1859. фебруар 15, Темишвар 117
42. Будући да је срески управник у Фачету Ерне Кестхеј дао против-

речан опис односа тамошњих среских архивских писара Томе 
Зековића и Јована Димитријевића и да је евидентно да управник 
не разуме у потпуности своју службу, Председништво Мешо-
вите комисије захтева од Окружне управе у Лугошу да упути 
Кастхеја да убудуће најпре одмери своје изјаве.

 Немачки. 21 лист

 1858. октобар 14, Темишвар 118
43. Председништво мешовите комисије саопштава Окружној упра-

ви у Великом Бечкереку да се на основу захтева Председништва 
Врховног земаљског суда у Темишвару срески записничар днев-
ничар у Великом Семиклушу Јожеф Ђерђеши, премешта у Ча-
ково. Налаже се да се дневничар што пре ослободи досадашње 
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и упути у место нове службе. Окружној управи у Темишвару се 
налаже да Ђерђешија стави под строги надзор чаковачког сре-
ског управника Стефана Стоинова и да буде контролисана њего-
ва честитост и марљивост.

 Немачки. 4 листа

 1858. октобар 22, Темишвар 119
44. Земаљском суду у Темишвару Председништво Мешовите ко-

мисије повратно прослеђује акта (недостају) о истрази против 
среског пристава у Турској Кањижи Вићентија Лукића због на-
водног подмићивања, а која је обустављена.

 Немачки. 4 листа

 1858. октобар 22, Темишвар 120
45. Председништво Мешовите комисије прослеђује Одсеку Наме-

сништва у Великом Варадину молбу (недостаје) среског архив-
ског писара у Старом Бечеју Штјепана Шванде, који је конкури-
сао на место жупанијског комесара.

 Немачки. 4 листа

 1858. октобар 22, Темишвар 122
46. Председништво Мешовите комисије обавештава Окружну упра-

ву у Сомбору да је министарском одлуком срески пристав у Баји 
Лудвиг Кајзер наименован у саветничког секретара Окружног 
суда у Лугошу. Налаже се да се Кајзер што пре ослободи доса-
дашње и упути у место нове службе, да се распише конкурс за 
упражњено место и да се потом саопште персонални предлози.

 Немачки. 6 листова

 1859. фебруар 23, Темишвар 123
47. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта мишљење 

(недостаје) Окружне управе у Лугошу о унапређењу среског ар-
хивског писара у Оравици Хермана Цимермана у вишу платну 
класу.

 Немачки. 2 листа

 1858. октобар 25, Темишвар 124
48. С обзиром на одлуку о међусобној замени службеничких места 
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среских архивских писара Јохана Тереса у Билету и Велизара 
Мишковића у Турској Кањижи, Председништво Мешовите коми-
сије налаже Окружној управи у Великом Бечкереку да писаре од-
мах ослободи досадашње дужности и упути у места нове службе.

 Немачки. 2 листа

 1858. новембар 2, Темишвар 125
49. Председништво Мешовите комисије обавештава Министарство 

унутрашњих послова у Бечу о персоналним предлозима за ме-
сто среског пристава у Модошу, упражњено одласком досада-
шњег пристава Павла Бесељака у Турску Кањижу. Напомиње се, 
да упркос датим упутствима Окружна управа у Великом Бечке-
реку није на прописани начин саставила квалификационе табеле 
кандидата, те су јој прослеђене назад.

  Немачки. 15 листова

 1858. октобар 27, Темишвар 126
50. Узимајући у обзир да су резултати истраге показали неоснова-

ним оптужбе против среског управника у Билету Теодора Јоано-
вића у погледу примања мита, Председништво Мешовите коми-
сије упућује Окружну управу у Великом Бечкереку да среском 
управнику ипак упути строги укор због површног решавања 
предмета у којима су лица у Богарошу ослобађана војне обавезе. 
Управи се препушта даљи поступак против Општине Богарош, 
која је среском управнику прослеђивала неистините податке о 
војним обвезницима.

 Немачки. 12 листова

 1858. децембар 22, Темишвар 127
51. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта препис до-

писа Врховног земаљског суда у Темишвару, којим се исказује 
признање Среској служби у Баји и тамошњем управнику др Тео-
дору Мандићу, с обзиром на добро вођење истражних поступака.

 Немачки. 6 листова

 1858. новембар 5, Темишвар 129
52. Председништво Мешовите комисије саопштава среском при-

ставу у Кули Јовану Маринковићу да је министарском одлуком 
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ослобођен досадашње дужности и да одлази у пензију. Окру-
жној управи у Сомбору се налаже да распише конкурс и да по-
том да персоналне предлоге за попуну упражњеног места. Од 
Земаљске финансијске управе у Темишвару се захтева да укине 
досадашња примања Маринковића, која су исплаћивана путем 
Пореске службе у Кули.

 Немачки. 24 листа

 1858. новембар 11, Темишвар 130
53. Председништво Мешовите комисије саопштава Председништву 

Врховног земаљског суда у Темишвару да је срески архивски 
писар у Баји, Винценц Хајзлар, који је наименован у судског 
пристава, министарском одлуком распоређен у Среску службу у 
Великој Кикинди.

 Немачки. 6 листова

 1858. новембар 20, Темишвар 132
54. Председништво Мешовите комисије прослеђује Председништву 

Врховног земаљског суда у Темишвару резултате (недостају) ис-
питивања рада Среске службе у Оравици. Такође, помиње се за-
хтев Окружне управе у Лугошу да се испоштује висока одредба 
према којој би среске службе, ради несметаног рада, морале да 
имају пристава оспособљеног за судске послове. Тражи се ми-
шљење Председништва Суда.

 Немачки. 2 листа

 1858. новембар 20, Темишвар 133
55. Посредством Председништва Мешовите комисије, Министар-

ство унутрашњих послова у Бечу враћа Председништву Врхов-
ног земаљског суда у Темишвару извештаје, у којима се описује 
стање у среским службама и упозорава на урушавање судске 
функције услед недостатка персонала.

 Немачки. 10 листова

 1858. новембар 20, Темишвар 134
56. Среском канцеларијском писару у Темишвару Лазару Руварцу, 

Председништво Мешовите комисије саопштава да му је ми-
нистарском одлуком опроштен недостатак формалне потврде 
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стручности и да је наименован у среског архивског писара у 
Великом Семиклушу. Опроштај вреди само за ову службеничку 
позицију. Налаже се Окружној управи у Великом Бечкереку, да 
Руварцу омогући полагање прописане заклетве. Окружној упра-
ви у Темишвару се враћају квалификационе табеле кандидата 
који су конкурисали на место среског архивског писара у Вр-
шцу, јер су уочени недостаци.

 Немачки. 16 листова

 1858. новембар 20, Темишвар 135
57. Окружној управи у Сомбору Председништво Мешовите коми-

сије саопштава да је срески архивски писар у Баји Винценц Хај-
злар наименован у среског судског пристава у Великој Кикинди, 
те јој налаже да Хајзлара ослободи досадашње и упути у место 
нове службе, као и да распише конкурс и састави персоналне 
предлоге за упражњено службеничко место. Председништву 
Врховног земаљског суда у Темишвару се прослеђују Хајзларо-
ве персоналне исправе (недостају).

 Немачки. 4 листа

 1858. новембар 26, Темишвар 136
58. Председништво Мешовите комисије саопштава приставу Зе-

маљског суда у Темишвару Миклошу Кертвеjешију да је мини-
старском одлуком наименован у среског пристава и распоређен 
у Модош. Моли се Председништво Врховног земаљског суда у 
Темишвару да Кертвејешија ослободи досадашње службе, упу-
ти у место нове службе и да проследи његове персоналне испра-
ве. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 25 листова

 1858. децембар 3, Темишвар 139
59. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног земаљског суда у Темишвару са персонал-
ним исправама (недостају) пристава Земаљског суда у Темишва-
ру Миклоша Кертвејешија, који је наименован у среског приста-
ва у Модошу.

 Немачки. 2 листа
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 1858. децембар 3, Темишвар 140
60. Окружној управи у Сомбору Председништво Мешовите коми-

сије враћа молбе (недостају) за место среског пристава у Баји, 
да би се на основу предочених личних података саставиле про-
писане квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 2 листа

 1858. децембар 4, Темишвар 141
61. Председништво Мешовите комисије упућује Окружну управу у 

Сомбору да у случају среског судског пристава у Великој Ки-
кинди Виценца Хајзлара, који је конкурисао на место среског 
пристава у Баји, сачини квалификациону табелу на прописани 
начин.

 Немачки. 4 листа

 1859. јануар 4, Темишвар 143
62. С обзиром на молбу среског управника у Илоку Михаила Сте-

фулића Председништво Мешовите комисије одговара да не по-
стоји ниједан разлог да се Стефулићу одобри захтевана новчана 
помоћ у сврху лечења.

 Немачки. 4 листа

 1859. мај 22, Темишвар 145
63. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта молбу Окру-

жног суда у Сомбору о повраћају истражних аката против неко-
лицине службеника Среске службе у Сенти. Међу њима и истра-
жна акта у вези са тамошњим канцеларијским писаром Фран-
цом Лајтнером, који је поднео жалбу на донесену судску одлуку, 
те ће се процес наставити у другостепеном поступку.

 Немачки. 2 листа

 1858. децембар 27, Темишвар 146
64. Председништво Мешовите комисије саопштава Министарству 

унутрашњих послова у Бечу да се на упражњено место среског 
архивског писара у Баји по хитном поступку поставља срески 
архивски писар у Великој Кикинди Алберт Фејер, а који је иначе 
био одређен за Среску службу у Бузјашу. Председништво об-
јашњава да се не слаже са персоналним предлозима окружних 
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управа у Лугошу и Сомбору за места архивских писара у Бокша-
ну, Баји и Апатину, јер ни један кандидат не испуњава све закон-
ске услове, те се дају други предлози. Прилог: Квалификационе 
табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 94 листа

 1859. септембар 20, Темишвар 147
65. Председништво Мешовите комисије доноси одлуку да ће по-

стављање среског пристава у Оравици, који би се бавио само 
судским пословима, бити решавано након званичног објављива-
ња резултата надзора који у овом месту обавља Окружна упра-
ва у Лугошу, а по питању вођења и решавања судских послова. 
Прилог: Мишљење Председништва Врховног земаљског суда у 
Темишвару да у Среској служби у Оравици треба да се поста-
ви пристав који би се бавио само судским пословима; Извештај 
Окружне управе у Лугошу о стању судских послова Среске слу-
жбе у Оравици за 1856–1858. годину, којим је дат увид у број-
ност и обученост персонала, стање регистратуре, вођење прото-
кола и обим решених и заосталих послова.

 Немачки. 28 листова

Кутија 15

 1858. децембар 24, Темишвар 148
1. На основу приспелих молби (недостају), од којих су неке посла-

те по други пут и сада са квалификационим табелама кандидата 
састављеним на прописани начин, Председништво Мешовите 
комисије даје Министарству унутрашњих послова у Бечу пер-
соналне предлоге ради попуне места среског пристава у Баји и 
Кули. Уједно, предлаже се да се у неколико срезова привремени 
пристави поставе за сталне среске приставе. Такође, тражи се 
одлука у вези са среским приставом Вићентијем Лукићем у Тур-
ској Кањижи да ли да се постави за сталног среског пристава 
или да ову службу обавља у привременом својству.

 Немачки. 15 листова
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 1859. фебруар 15, Темишвар 149
2. Председништво Мешовите комисије заводи да је жалба среског 

пристава у Вршцу Милоша Јоцића на деградацију у служби ре-
шена у предмету број 11 из 1859. године.

 Немачки. 2 листа

 1858. децембар 24, Темишвар 150
3. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта молбу сре-

ског судског пристава у Руми Јакоба Роја, који жели место сре-
ског пристава у Баји.

 Немачки. 4 листа

 1859. јануар 4, Темишвар 151
4. Ради даљег службеног поступка и спровођења истраге, Председ-

ништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у Великом 
Бечкереку пријаву (недостаје) Ане Кофер из Великог Семиклу-
ша против тамошњег среског управника Георга Деметера, који 
је оптужен за примање мита.

 Немачки. 4 листа

 1859. јануар 4, Темишвар 152
5. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта извештај 

Окружне управе у Великом Бечкереку о ревизији манипулатив-
них судских послова Среске службе у Великом Семиклушу, те о 
понашању тамошњег среског управника Георга Деметера. Пре-
ма извештају, стање послова је незадовољавајуће, а постоји и 
низ притужби странака. Предлаже пресељење среског управни-
ка у неку од среских служби која има ужу област деловања.

 Немачки. 8 листова

1859. година

 1859. јануар 1, Темишвар 1
6. Одсеку Намесништва у Кошицама, Председништво Мешовите 

комисије прослеђује молбу (недостаје) среског архивског пи-
сара у Старом Бечеју Штјепана Шванде за место пристава код 
Среског начелства у Прешову.

 Немачки. 4 листа
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 1859. јануар 11, Темишвар 2
7. Председништво Мешовите комисије обавештава Окружну упра-

ву у Великом Бечкереку да је срески пристав у Модошу Миклош 
Кертвејеши наименован у заменика јавног тужиоца код Окру-
жног суда у Сомбору, и налаже да именовани буде ослобођен 
досадашње и упућен у место нове службе. Министарству уну-
трашњих послова у Бечу се предлажу кандидати за упражњено 
место среског пристава у Модошу.

 Немачки. 12 листова

 1859. фебруар 27, Темишвар 3
8. Узимајући у обзир извештај окружног управника у Новом Саду 

Јана Трнке о вођењу послова Среске службе у Паланци, где се 
констатује несређено стање и примедба среског управника Лаза-
ра Доића о мањку персонала, Председништво мешовите комиси-
је саопштава да ће Јозеф Тердан као дневничар попуњавати и ме-
сто канцеларијског писара, упражњено након што је Михаљ Нађа 
дао оставку, те да није одобрено повећање броја службеника.

 Немачки. 6 листова

 1859. јануар 12, Темишвар 4
9. Председништво Мешовите комисије саопштава Окружној упра-

ви у Лугошу да је срески архивски писар у Оравици Михаило 
Рогулић наименован у пристава Окружног суда у Сомбору. На-
лаже се, да се Рогулић ослободи досадашње и упути у место 
нове службе, и да се распише конкурс, а потом дају персонални 
предлози за попуну упражњеног места архивског писара.

  Немачки. 6 листова

 1859. јануар 23, Темишвар 7
10. Министарству унутрашњих послова у Бечу Председништво Ме-

шовите комисије прослеђује молбу (недостаје) Јозефа Хирш-
фелда, пристава Земаљског суда у Темишвару, којом конкурише 
на место среског пристава у Модошу.

 Немачки. 4 листа

 1859. јануар 23, Темишвар 8
11. Председништво Мешовите комисије налаже Окружној управи у 
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Новом Саду да разреши дужности среског дневничара у Старом 
Бечеју Ђорђа Еремића, који троши несразмерно својим прихо-
дима и тако код становништва изазива сумње у исправно врше-
ње службе. Наглашава се да би Еремић могао да тражи службе-
ничко место у некој другој среској служби. Прилог: Извештај 
Окружне управе у Новом Саду о Еремићевом понашању.

 Немачки. 8 листова

 1859. фебруар 15, Темишвар 11
12. Председништво Мешовите комисије саопштава среском управ-

нику у Темишвару и привременом руководиоцу Темишварског 
округа Карoлу Скултетију да ће у складу са министарском одлу-
ком срески пристав у Вршцу Милош Јоцић остати на свом до-
садашњем службеничком месту. Прилог: Саопштење Намесни-
штва у Темишвару да је Јоцић положио практични судски испит. 
Саопштење Врховног земаљског суда у Темишвару да је Јоцић 
положио испит политичких послова. Мишљење Окружне упра-
ве у Темишвару, да Јоцић није погодан ни за службу записнича-
ра, нити за службу манипуланта.

 Немачки. 10 листова

 1859. фебруар 23, Темишвар 12
13. Према приложеном списку, Председништво мешовите комисије 

саопштава групи привремених среских архивских писара прве 
и друге класе да им је министарском одлуком потврђен стални 
статус службе, с тим да су неки од њих из друге класе унапређе-
ни у прву класу. Од Земаљске финансијске управе у Темишвару 
се захтева да учини текућим нова примања среских архивских 
писара који су прешли у вишу платну класу. Према приложеном 
списку, групи дневничара и канцеларијских писара се саопшта-
ва да су министарском одлуком наименовани у среске архивске 
писаре. Управа Темешварер цајтунга се обавештава о унапређе-
њу дневничара и канцеларијских писара у архивске писаре.

 Немачки. 26 листова

 1859. јануар 24, Темишвар 13
14. Председништво Мешовите комисије саопштава среским суд-

ским приставима Михаилу Рогулићу у Сомбору и Винценцу 
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Хајзлару у Великој Кикинди да су министарском одлуком на-
именовани у среске приставе, први у Кули, други у Баји. Буду-
ћи да је Рогулић раније већ био наименован у судског пристава 
Окружног суда у Сомбору, али је ипак био задржан у Оравици, 
где је служио као срески пристав, налаже се Окружној управи 
у Лугошу да овог пута Рогулића што пре ослободи досадашње 
службе и упути у Кулу. Окружној управи у Сомбору се налаже 
да Хајзлару и Рогулићу омогући прописано полагање заклетве. 
Министарству унутрашњих послова у Бечу Председништво об-
јашњава да није у стању да проследи квалификационе табеле 
кандидата за место среског управника у Модошу, јер јој табеле 
од раније нису враћене. Такође, саопштава се да нема потребе 
да се даље води истрага против среског пристава у Турској Ка-
њижи Вићентија Лукића, који је био оптужен за примање мита. 
Према списку, саопштава се групи привремених среских при-
става да су постављени у стални статус. Захтева се од Земаљске 
финансијске управе у Темишвару да приставима убудуће испла-
ћује плате према новом радном статусу.

 Немачки. 56 листова

 1859. фебруар 20, Темишвар 14
15. Председништво Мешовите комисије саопштава среском архив-

ском писару у Жомбољу, Јосефу Дворжаку, да је министарском 
одлуком наименован у среског пристава у Модошу. Окружној 
управи у Великом Бечкереку се налаже да Дворжака ослободи 
досадашње и упути у место нове службе. Председништву Вр-
ховног земаљског суда у Темишвару и Окружној управи у Сом-
бору се враћају молбе (недостају) кандидата да би даље биле 
прослеђене својим власницима, с напоменом да је примљен дру-
ги кандидат. Прилог: Потврда Врховног земаљског суда у Теми-
швару да је Дворжак положио практични судски испит. Квали-
фикационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 20 листова

 1859. март 30, Темишвар 15
16. На захтев Министарства унутрашњих послова у Бечу Председ-

ништво Мешовите комисије разјашњава да у претходном саоп-
штењу о постављању привремених пристава у стални статус 
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нису набројани Михаило Рогулић и Винценц Хајзлар, јер су они 
са других службеничких места одмах постављени за сталне сре-
ске приставе.

 Немачки. 4 листа

 1859. март 30, Темишвар 16
17. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта извештај 

Окружне управе у Великом Бечкереку у вези са решеним и не-
решеним предметима заоставштине код Среске службе у Жом-
бољу. Прилог: Табеларни преглед предмета заоставштине за 
1844–1858. годину.

 Немачки. 3 листа

 1859. април 12, Темишвар 17
18. Председништво Мешовите комисије обавештава среске архив-

ске писаре Тому Зековића у Фачету и Ђорђа Радака у Великој 
Кикинди о пресељењу службе. Први иде у Бају, а други у Фачет. 
Службеницима се напомиње да након ослобађања од досадашње 
службе морају да се јаве на нову службу у року од четрнаест 
дана. Од Окружне управе Лугошу се захтева да Зековићеве пер-
соналне исправе проследи Среској служби у Баји, а од Окружне 
управе у Великом Бечкереку да Радакове персоналне исправе 
проследи Среској служби у Фачету. Министарству унутрашњих 
послова у Бечу се саопштава да персонални предлози окружних 
управа за службеничка места среских архивских писара у Вели-
кој Кикинди, Жомбољу, Бузјашу и Оравици нису одговарајући, 
јер ниједан кандидат не испуњава законске услове, те су у обзир 
узети други кандидати. Прилог: Квалификационе табеле канди-
дата на конкурсу.

 Немачки. 56 листова

 1859. мај 9, Темишвар 19
19. Председништво Мешовите комисије обавештава неколицину 

службеника да им је министарском одлуком опроштен недоста-
так формалних захтева и да су наименовани у среске архивске 
писаре. Напомиње се да опроштај важи само за ову службенич-
ку позицију. Постављени су: oкружни канцеларијски писар у 
Лугошу Петер Рац у Бузјаш; службеник Земаљског суда у Те-
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мишвару Александар Кузмановић у Жомбољ; срески записни-
чар дневничар у Оравици Јосиф Николић у место досадашње 
службе; а срески записничар дневничар у Новом Бечеју Алојз 
Воржишек у Велику Кикинду. Од Окружне управе у Лугошу се 
захтева да Николићу обезбеди прописано полагање заклетве, а 
од Окружне управе у Великом Бечкереку Воржишеку. Управа 
Темешварер цајтунга се обавештава о наименовањима среских 
архивских писара. Прилог: квалификационе табеле и молбе кан-
дидата на конкурсу.

 Немачки. 47 листова

 1859. мај 16, Темишвар 21
20. Окружној управи у Сомбору Председништво Мешовите коми-

сије саопштава да је царском одлуком срески управник у Баји 
др Теодор Мандић наименован у министарског секретара Ми-
нистарства унутрашњих послова у Бечу. Налаже се да се за при-
временог среског руководиоца у Баји постави тамошњи по ран-
гу најстарији пристав Павле Стојановић.

 Немачки. 4 листа

 1859. мај 24, Темишвар 22
21. Председништво Мешовите комисије одговара Министарству 

унутрашњих послова у Бечу да предложени кандидати за место 
среског управника у Баји, упражњено после одласка др Теодора 
Мандића, нису подесни, јер двојица не познају мађарски, језик 
већинског становништва у овом месту, док сва тројица имају 
нижи ранг од тамошњег пристава и привременог руководиоца 
Павла Стојановића. Среском управнику у Кули Стефану Велич-
ковићу се налаже пресељење на место среског управника у Баји. 
Среском службом у Кули ће привремено руководити тамошњи 
пристав Михаило Младеновић.

 Немачки. 14 листова

 1859. јун 13, Темишвар 23
22. Председништво Мешовите комисије саопштава Председни-

штву Врховног земаљског суда у Темишвару да је окружни ко-
месар у Сомбору, Василије Лујановић, одређен за испитивање 
и проверу рада Среске службе у Сенти и тамошњег управника 
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Светозара Риђичког.
 Немачки. 4 листа

 1859. јул 22, Темишвар 24
23. Председништво Мешовите комисије предлаже Министарству 

унутрашњих послова у Бечу међусобну замену службеничких 
места среских управника Георга Деметера у Великом Семиклу-
шу и Павла Бесељака у Турској Кањижи. Деметера би требало 
сместити у мању среску службу, као што је она у Турској Кањи-
жи с обзиром на пропусте у досадашњој служби, који су кулми-
нирали незаконитим држањем у затвору Франца Пирингера и 
након што је истрага против њега обустављена. Окружној упра-
ви у Великом Бечкереку се налаже да Деметеру упути строги 
укор и да срески управник надокнади трошкове смештаја у за-
твору за период након обустављања истраге. Прилог: Извештај 
Окружне управе у Великом Бечкереку са истражним актима 
окружног комесара Јозефа Ландилa.

 Немачки. 31 лист

 1859. јул 5, Темишвар 25
24. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у 

Новом Саду документа у вези са надзором послова Среске слу-
жбе у Руми и тамошњег управника Јанеза Иркича, уз мишљење 
Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару да Ир-
кича треба преместити у неку другу среску службу због запу-
штања послова.

 Немачки. 24 листа

 1859. јун 17, Темишвар 26
25. Председништво Мешовите комисије саопштава саветничком се-

кретару Окружног суда у Лугошу Лудвигу Кајзеру да је мини-
старском одлуком наименован у среског управника у Кули и да 
ради полагања заклетве треба да се јави окружном управнику у 
Сомбору Павлу Петровићу. Саопштава се среском управнику у 
Кули Стефану Величковићу да је одобрено његово пресељење 
у Среску службу у Баји. Захтева се од Председништва Врхов-
ног земаљског суда у Темишвару и Окружне управе у Сомбору 
да Кајзера, односно Величковића одмах ослободе досадашње и 
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упуте у место нове службе
 Немачки. 8 листова

 1859. јун 18, Темишвар 27
26. Одлуку Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару 

да је Алојз Николаус Ерамфелд, саветник овог суда, одређен за 
комесара истраге у вези са радом Среске службе у Сенти, Пред-
седништво Мешовите комисије прослеђује Окружној управи у 
Сомбору.

 Немачки. 4 листа

 1859. јун 29, Темишвар 28
27. Председништво Мешовите комисије саопштава Министарству 

унутрашњих послова у Бечу да је срески управник у Баји, др Те-
одор Мандић, 5. јуна текуће године предао своју дужност тамо-
шњем приставу Павлу Стојановићу, који је одређен за привреме-
ног руководиоца Среске службе. Окружној управи у Сомбору се 
враћа записник (недостаје) о примопредаји.

 Немачки. 5 листова

 1859. јун 20, Темишвар 29
28. Председништво Мешовите комисије прослеђује Председни-

штву Врховног земаљског суда у Темишвару молбу (недостаје) 
среског управника у Баји Стефана Величковића, којом тражи 
место судије код Среског суда у Суботици.

 Немачки. 4 листа

 1859. јун 30, Темишвар 30
29. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопште-

ње Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару да 
је саветнички секретар Окружног суда у Лугошу Лудвиг Кајзер 
ослобођен дужности и да је упућен на полагање заклетве код 
окружног управника у Сомбору, након чега ће преузети дужност 
среског управника у Кули.

 Немачки. 2 листа

 1859. јул 1, Темишвар 32
30. Председништво Мешовите комисије захтева од Државног књи-
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говодства у Темишвару да поднесе извештај о трошковима пре-
сељења службеника среских служби, а уколико трошкови пре-
лазе планиране износе, те пробијају буџет среских служби, да 
предложи из којих средстава би ово могло да се покрије.

 Немачки. 2 листа

 1859. септембар 30, Темишвар 33
31. Председништво Мешовите комисије саопштава среском приста-

ву у Паланци и бившем среском архивском писару у Руми Ла-
зару Влаховићу да му се на основу министарске одлуке изриче 
строги укор, јер је крив што већ годину дана није покренут било 
какав службени поступак против Ћире Лупе осумњиченог за 
убиство. Намесничком саветнику и окружном управнику у Но-
вом Саду Карлу Волфарту се налаже да стави под надзор посло-
ве Среске службе у Руми. Министарству унутрашњих послова 
у Бечу се објашњава да би задовољавајуће стање у овој среској 
служби могло да се очекује након промене среског управника.

 Немачки. 6 листова

 1859. јул 22, Темишвар 34
32. На основу захтева Намесништва у Темишвару и Окружне упра-

ве у Великом Бечкереку у вези са персоналним променама у сре-
ским службама у Бузјашу, Чакову, Великој Кикинди и Модошу, 
а последња је уједно и у процесу раздеобе, и на основу обја-
шњења Државног књиговодства у Темишвару да су планирани 
трошкови пресељења службеника већ прекорачени, те да се до 
краја године не могу очекивати расположива средства, Председ-
ништво Мешовите комисије тражи од Министарства унутра-
шњих послова у Бечу покривање трошкова.

 Немачки. 18 листова

 1859. јул 25, Темишвар 35
33. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Окружне управе у Сомбору да не би могла да пошаље комеса-
ра Василија Лујановића у Сенту ради контроле рада тамошње 
среске службе и управника Светозара Риђичког, пошто коме-
сар хитно мора да преузме послове окружог управника, који је 
тренутно заузет регрутовањем. Напомиње се и то да је комесар 
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Алојз Николаус Ерамфелд, који је задужен за надзор судских по-
слова, већ стигао у Сенту, али да још ништа није предузимао, 
јер је захтевана истовремена контрола и судских и политичких 
послова.

 Немачки. 2 листа

 1859. јул 24, Темишвар 36
34. Министарству унутрашњих послова у Бечу Председништво Ме-

шовите комисије прослеђује записник намесничког секретара 
у Темишвару Младена Стојановића о истрази против среског 
архивског писара у Новом Араду Јохана Жутија, којег је веле-
поседник у Мерцидорфу барон Лудвиг Лопрешти оптужио код 
Председништва Врховно-касационог суда у Бечу да је изнуђи-
вао новац и примао мито.

 Немачки. 7 листова

 1859. август 4, Темишвар 38
35. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта одобрење 

Министарства унутрашњих послова у Бечу да се срески управ-
ник у Руми Јанез Иркич премести у Кулу, док би Лудвиг Кајзер, 
који је најпре био наименован у среског управника у Кули, ипак 
био постављен на место среског управника у Руми.

 Немачки. 4 листа

 1859. август 12, Темишвар 39
36. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта захтев Ми-

нистарства унутрашњих послова у Бечу, којим се тражи изве-
штај о свим записничарима дневничарима Српског Војводства 
и Тамишког Баната.

 Немачки. 2 листа

 1859. август 15, Темишвар 40
37. На основу мишљења Окружне управе у Лугошу Председништво 

Мешовите комисије предлаже Министарству унутрашњих по-
слова у Бечу кандидате за место среског архивског писара у Фа-
чету.

 Немачки. 8 листова
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 1859. август 23, Темишвар 41
38. Председништво Мешовите комисије прослеђује Председништву 

Врховног земаљског суда у Темишвару министарску одлуку о 
мерама за унапређење судских послова среских служби. Оба-
вештавају се окружне управе у Сомбору и Великом Бечкереку 
о одобреном додатном персоналу за судску област среских слу-
жби у Баји, Модошу и Великом Семиклушу. Прилог: Извештаји 
среских служби о стању судских послова, са напоменом о недо-
вољном броју службеника.

 Немачки. 32 листа

 1859. август 30, Темишвар 42
39. Председништво Мешовите комисије саопштава среским при-

ставима Стефану Радонићу у Чакову и Димитрију Бибићу у Ве-
ликој Кикинди да је донесена министарска одлука о међусобној 
замени њихових службеничких места. Од окружних управа у 
Темишвару и Великом Бечкереку се захтева да среске пристве 
ослободе досадашњих и упуте у места нове службе, као и то да 
проследе њихове персоналне исправе.

 Немачки. 6 листова

 1859. август 30, Темишвар 44
40. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у 

Великом Бечкереку акта (недостају) о истрази вођеној против 
среског управника у Великом Семиклушу Георга Деметера и 
пристава Павла Поповића, који је некада служио у овом месту. 
Службеници су били оптужени за злоупотребу службеног поло-
жаја (мито, изнуда), али се одлуком Окружног суда у Великом 
Бечкереку поступак против њих неће даље водити.

 Немачки. 4 листа

 1859. септембар 10, Темишвар 45
41. С обзиром на посредовање среског управника у Руми Лудвига 

Кајзера да се усвоји молба тамошњег отпуштеног записничара 
дневничара Адалберта Харауша у вези са поновним активира-
њем у служби, Председништво Мешовите комисије одговара да 
нема основа да се одустане од одлуке о отпуштању.

 Немачки. 5 листова
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 1859. септембар 16, Темишвар 46
42. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Окружне управе у Сомбору да је срески управник у Руми Јанез 
Иркич преузео Среску службу у Кули 5. септембра текуће године.

 Немачки. 2 листа

 1859. септембар 20, Темишвар 47
43. Председништво Мешовите комисије саопштава привременом 

среском приставу у Модошу Јозефу Дворжаку и привременом 
среском архивском писару у Великој Кикинди Алојзу Воржи-
шеку да су добили стални статус службе. Од Земаљске финан-
сијске управе у Темишвару се захтева да се Дворжаку и Воржи-
шеку убудуће исплаћује плата сходно унапређењу. Обавештава 
се Министарство унутрашњих послова у Бечу да ће Дворжак 
бити постављен на место привременог окружног комесара у Ве-
ликом Бечкереку, након унапређења Јована Ристића у сталног 
окружног комесара.

 Немачки. 6 листова

 1859. октобар 13, Темишвар 48
44. Окружној управи у Новом Саду Председништво Мешовите ко-

мисије саопштава да је среском канцеларијском писару у Руми 
Марку Петровићу због здравствених разлога одобрено продуже-
ње одсуства до краја октобра текуће године.

 Немачки. 13 листова

 1859. октобар 9, Темишвар 49
45. Среског пристава у Жомбољу Штефана Јоанескоа Председни-

штво Мешовите комисије обавештава да је ослобођен досада-
шње службе и да је распоређен у „чисто” политичку Среску 
службу у Лугошу. Окружној управи у Великом Бечкереку се на-
помиње да ће поступак попуњавања упражњеног службеничког 
места пристава у Жомбољу бити накнадно покренут.

 Немачки. 2 листа

 1859. новембар 5, Темишвар 50
46. Намесничком саветнику и окружном управнику у Великом Беч-

кереку Јохану Дерфелу Председништво Мешовите комисије 
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враћа извештај (недостаје) среског управнику у Модошу Ма-
тијаса Прешла, којим се извештава о стању послова тамошње 
среске службе. Извештај мора бити написан озбиљно, стилом 
који је примерен службеном поднеску и без испада према при-
јатељским начелствима. Прилог: Извештај Окружне управе у 
Великом Бечкереку о застоју у административно-политичким 
пословима Среске службе у Модошу и о потреби да се замене 
срески пристав Ђорђе Ивачковића и срески архивски писари Те-
одор Милутиновић и Димитрије Марковић.

 Немачки. 6 листова

 1859. октобар 30, Темишвар 51
47. Председништво Мешовите комисије саопштава среском кан-

целаријском писару у Лугошу Кeлемену Цинтошу да му је ми-
нистарском одлуком опроштен недостатак прописаних студија 
и да је наименован у среског архивског писара у Фачету. Обја-
шњава се да опроштај вреди само за ову службеничку позицију. 
Окружној управи у Лугошу се налаже да Цинтоша ослободи до-
садашње и упути у место нове службе и да му омогући полагање 
прописане заклетве. Такође, тражи се изјашњење да ли постоји 
било каква примедба у погледу помицања среског канцелариј-
ског писара у Фачету Јована Јовице у вишу платну класу. Обаве-
штава се Управа Темишварер цајтунга о наименовању Цинтоша. 
Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 42 листа

 1859. јануар 8, Темишвар 53
48. Молбу (недостаје) среског канцеларијског писара у Сенти Фран-

ца Лајтнера Вечехаза, подржану од стране Министарства уну-
трашњих послова у Бечу, да се укине одлука о његовом отпушта-
њу из службе, Председништво Мешовите комисије прослеђује 
Окружној управи у Сомбору ради даљег службеног поступка.

 Немачки. 4 листа

 1859. новембар 19, Темишвар 62
49. Председништво Мешовите комисије саопштава намесничком 

саветнику и окружном управнику у Великом Бечкереку Јохану 
Дерфелу да од њега очекује довршење истраге и употпуњавање 



117

истражних аката у вези са пријавама за физичко злостављање и 
вређање против среског пристава у Турској Кањижи Вићентија 
Лукића. Тражи се такође и сагласност тамошњег среског управ-
ника Павла Бесељака са истражним актима.

 Немачки. 4 листа

 1859. децембар 14, Темишвар 73
50. С обзиром на место среског управника у Вршцу, које ће бити 

упражњено након одласка Павла Трифунца, Председништво 
Мешовите комисије даје Министарству унутрашњих послова 
у Бечу персоналне предлоге. Прилог: Квалификационе табеле 
кандидата на конкурсу.

 Немачки. 21 лист

 1859. децембар 7, Темишвар 74
51. Председништво Мешовите комисије налаже среском управни-

ку у Вршцу Павлу Трифунцу да још у току месеца преда своју 
службу по рангу најстаријем приставу и да од Стефана Величко-
вића преузме Среску службу у Баји. Величковић одлази у Субо-
тицу, где је наименован у среског судију. Окружној управи у Те-
мишвару се налаже да Трифунца што пре ослободи досадашње 
и упути у место нове службе, а Окружној управи у Сомбору да 
спроведе примопредају у Баји и да Величковића упути ка пред-
седнику Окружног суда у Сомбору ради полагања заклетве.

 Немачки. 10 листова

 1860. јануар 27, Темишвар 76
52. Председништво Мешовите комисије прослеђује окружном 

управнику у Темишвару Алојзу Маркеу истражна акта (недо-
стаје) Врховног земаљског суда у Темишвару у вези са непра-
вилностима у вођењу судских послова Среске службе у Чакову 
и радом тамошњег канцеларијског писара Ласла Варге. Тражи 
се покретање дисциплинског поступка.

 Немачки. 2 листа

 1860. јануар 6, Темишвар 84
53.  С обзиром на то да је Врховни земаљски суд у Темишвару оба-

вио службену посету среских служби у Оравици и Великој 
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Кикинди и утврдио да се не поштује у потпуности службени 
поступак и обавеза евидентирања умрлих, Председништво Ме-
шовите комисије моли Министарство унутрашњих послова у 
Бечу и Намесништво у Темишвару за помоћ приликом поновног 
давања упутстава, разјашњења и строгих наредби општинским 
управницима, да би се избегли правни неспоразуми и непотре-
бан одлив државног новца.

 Немачки. 2 листа

 1859. децембар 18, Темишвар 85
54. Председништво Мешовите комисије саопштава тројици слу-

жбеника да су наименовани у среске приставе: Срески судски 
пристав у Новом Араду Вилхелм Ненел у среског пристава у Ча-
кову; пристав Урбаријалног суда у Новом Саду Тома Хорватић у 
среског пристава у Липови; и срески архивски писар у Старом 
Бечеју Карл Кроб у среског пристава у Модошу. Среском при-
ставу друге класе у Илоку Петру Младеновићу се саопштава да 
је помакнут у среског пристава прве класе. Од Председништва 
Врховног земаљског суда у Темишвару, тамошњег Врховног 
урбаријалног суда и Окружне управе у Новом Саду се захтева 
да Ненела, Хорватића и Кроба што пре ослободе досадашње и 
упуте у место нове службе. Окружној управи у Темишвару се 
налаже да организује прописано полагање заклетве за Ненела 
и Хорватића, а Окружној управи у Великом Бечкереку за Кро-
ба. Управа Темешварер цајтунга се обавештава о наименовању 
нових среских пристава. Од Главне земаљске благајне у Теми-
швару и сабирних благајни се захтева да среским приставима 
Димитрију Бибићу у Чакову, Јосифу Виоралу у Липови и Ђорђу 
Ивачковићу у Модошу обуставе досадашња примања, јер од 1. 
јануара прелазе у јавне бележнике. Од Сабирне благајне у Но-
вом Саду се захтева да наредне године Младеновићу исплаћује 
примања према вишој платној класи. Прилог: Квалификационе 
табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 99 листова
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1860. година

Кутија 16

 1860. јануар 26, Темишвар 2
1. Председништво Мешовите комисије саопштава среском приста-

ву у Бузјашу Павлу Поповићу да је министарском одлуком наи-
менован у среског управника у Вршцу и да ће службу преузети 
од привременог руководиоца пристава Милоша Јоцића. Налаже 
се Окружној управи у Темишвару да Поповића ослободи доса-
дашње и упути у место нове службе и да му омогући полага-
ње прописане заклетве, као и то да распише конкурс, а потом 
предложи особе за упражњено службеничко место у Бузјашу. 
Окружним управама у Великом Бечкереку, Лугошу, Темишвару 
и Сомбору се враћају молбе кандидата који нису прошли на кон-
курсу.

 Немачки. 76 листова

 1860. фебруар 7, Темишвар 3
2. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта захтев Ми-

нистарства унутрашњих послова у Бечу упућен Намесништву у 
Темишвару да се да стручно мишљење о поступку према запи-
сничарима среских служби који нису у законском року положи-
ли практични испит за судску службу.

 Немачки. 2 листа

 1860. фебруар 14, Темишвар 4
3. Намесничком саветнику и окружном управнику у Лугошу, Кла-

удију Јасинском, Председништво Мешовите комисије одговара 
да среском управнику у Фачету Ернеу Кестхеју не може да се 
одобри захтевани осмодневни одмор, све док се у Срезу не ус-
поставе прихватљиви службени односи.

 Немачки. 4 листа

 1860. фебруар 16, Темишвар 5
4. Председништво Мешовите комисије захтева од Окружне управе 

у Великом Бечкереку да спроведе дисциплински поступак про-
тив среског управника у Жомбољу Јохана Шеге, због пропуста у 
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вођењу и надзирању службе. Последица је, незаконито „склања-
ње“ дела судске преписке, што је учинио канцеларијски писар 
Јохан Галаваршних. Прилог: Препис извештаја управника Шеге 
и мишљење Врховног земаљског суда у Темишвару.

 Немачки. 7 листова

 1860. фебруар 16, Темишвар 6
5. Председништво Мешовите комисије враћа Окружној управи у 

Новом Саду молбу (недостаје) среског судског приправника у 
Старом Бечеју Младена Јоцића, којом је тражио службу архив-
ског писара у истом месту. Прилог: Персонални предлози Окру-
жне управе у Новом Саду за место архивског писара.

 Немачки. 4 листа

 1860. фебруар 20, Темишвар 7
6. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта допис Пред-

седништва Врховног земаљског суда у Темишвару тамошњем 
Намесништву да је обављена службена посета Среској служби 
у Оравици, те да је уз одобрење Министарства правосуђа у Бечу 
одлучено да јој се као испомоћ додели досадашњи референт 
Управе земљишних књига у том месту Антон Ефенбергер. Он 
ће се бавити грађанским случајевима и пре свега оставинским 
расправама. 

 Немачки. 2 листа

 1860. фебруар 23, Темишвар 8
7. Према предлогу Председништва Врховног земаљског суда у Те-

мишвару и захтева за побољшање судских послова, Председни-
штво Мешовите комисије тражи министарско одобрење да се 
срески пристави, Фридрих Зајдел у Апатину и Леополд Мату-
севски у Бокшану, поставе за самосталне судске руководиоце, 
први у Среској служби у Великој Кикинди, а други у Среској слу-
жби у Оравици. Уопште, тражи се постављање потребног персо-
нала за судске послове, што је прописано Службеном инструкци-
јом за среске службе од 17. марта 1855. године. Зајделу и Мату-
севском се налаже да се обрате дотичним среским управницима 
ради преузимања нових службеничких места. Среском приставу 
у Оравици Александеру Рецају се саопштава да је постављен 



121

на место среског пристава у Бокшану уместо Матусевског. Од 
Окружне управе у Лугошу се захтева да се Матусевски и Ре-
цај што пре ослободе досадашње и упуте у места нове службе. 
Окружној управи у Сомбору се саопштава да ће се о попуни 
упражњеног места среског пристава у Апатину накнадно одлу-
чивати. Од Окружне управе у Темишвару се тражи да распише 
конкурс и потом састави персоналне предлоге за место среског 
пристава у Бузјашу, упражњено одласком Павла Поповића.

 Немачки. 10 листова

 1860. март 25, Темишвар 9
8. На основу предлога Окружне управе у Новом Саду Председни-

штво Мешовите комисија тражи од Министарства унутрашњих 
послова у Бечу да се срески канцеларијски писар у Модошу 
Сава Јоановић постави на место среског архивског писара у 
Старом Бечеју, при чему би му се опростио недостатак политич-
ко-правних студија. Прилог: Квалификационе табеле кандидата 
на конкурсу.

 Немачки. 22 листа

 1860. март 7, Темишвар 10
9. Председништво Мешовите комисије захтева од Окружне управе 

у Темишвару да среског архивског писара у Новом Араду Јохана 
Жутија, који је оптужен за примање мита и против којег се води 
истрага, суспендује и да му се у сарадњи са Главном земаљском 
благајном у Темишвару обустави плата и одреди алиментација. 
Од Председништва Врховног земаљског суда у Темишвару се 
тражи објашњење докле је дошла истрага против Жутија, с об-
зиром на то да стање службених послова, у условима суспензије 
службеника, захтева хитну замену.

 Немачки. 6 листова

 1860. март 24, Темишвар 12
10. Председништво Мешовите комисије саопштава среским приста-

вима Винценцу Хајзлару у Баји и Вићентију Лукићу у Турској 
Кањижи да им је служба премештена, првом у Апатин, а другом 
у Бају, и налаже им се да се ради преузимања нове службе обра-
те надлежним среским управницима. Срески судски пристав у 



122

Чакову Јозеф Керл и јавни бележник у Модошу Петар Михаило-
вић се обавештавају да су постављени на места среских приста-
ва. Ради преузимања службе и полагања заклетве први терба да 
се јави среском управнику у Бузјашу, а други среском управнику 
у Турској Кањижи. Окружним управама у Сомбору и Великом 
Бечкереку се налаже да Хајзлара и Лукића што пре ослободе 
досадашње и упуте на преузимање нове службе. Управа Теми-
шварер цајтунга се обавештава о наименовању Керла и Михаи-
ловића. Прилог: Квалификационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 66 листова

 1860. април 3, Темишвар 13
11. Председништво Мешовите комисије налаже окружном управ-

нику у Великом Бечкереку Јохану Венцелу Дерфелу да спроведе 
истрагу и поднесе извештај у вези са жалбом Јозефа Нојхолда и 
његове супруге Марије, рођене Кристић, против среског управ-
ника у Жомбољу Јохана Шеге, због грубог понашања, самовоље 
и повреде части.

 Немачки. 2 листа

 1860. април 6, Темишвар 14
12. Председништво Мешовите комисије налаже Окружној управи 

у Великом Бечкереку да резултате истраге против бившег сре-
ског пристава у Турској Кањижи, а сада у Баји, Вићентија Лу-
кића, поводом оптужби Кањижана Самуела Голдшмита и Тодо-
ра Остоина за псовање и физичко насиље, убудуће саопштава 
Окружној управи у Сомбору.

 Немачки. 6 листова

 1860. април 19, Темишвар 15
13. Председништво Мешовите комисије саопштава среском канце-

ларијском писару у Модошу Сави Јоановићу да му је министар-
ском одлуком опроштен недостатак потребних студија и да је 
наименован у среског архивског писара у Чакову. Од Окружне 
управе у Великом Бечкереку се захтева да Јоановића разреши 
досадашње и упути у место нове службе, као и то да се за по-
пуну упражњеног службеничког места побрине на прописани 
начин. Од Окружне управе у Темишвару се захтева да Јоанови-
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ћу омогући полагање прописане заклетве. Окружној управи у 
Новом Саду се враћају молбе (недостају) кандидата који нису 
прошли на конкурсу. Од Окружне управе у Сомбору се тражи 
изјашњење да ли тамошњи срески канцеларијски писар друге 
класе Димитрије Михајловић завређује помицање у среског кан-
целаријског писара прве класе у Модошу. Обавештава се Упра-
ва Темишварер цајтунга о Јоановићевом наименовању. Прилог: 
Квалификационе табеле кандидата ма конкурсу. 

 Немачки. 30 листова

 1860. април 21, Темишвар 17
14. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Министарства унутрашњих послова у Бечу да је против среског 
канцеларијског писара у Жомбољу Јохана Галаваршниха покре-
нута истрага због повреде службе и да ће у вези с тим Председ-
ништво добити даља упутства.

 Немачки. 2 листа

 1860. април 30, Темишвар 19
15. Председништво Мешовите комисије саопштава Фридриху Зај-

делу и Леополду Матусевском да је Министарство унутрашњих 
послова у Бечу потврдило њихово постављање за самосталне 
судске руководиоце, првог код Среске службе у Великој Кикин-
ди, а другог код Среске службе у Оравици. Окружним управа-
ма у Великом Бечкереку и Лугошу се наглашава да су дужне да 
обезбеде услове да службеници одређени за судске послове буду 
ангажовани искључиво у овој области. Председништву Врхов-
ног земаљског суда у Темишвару се саопштава да су предузети 
кораци за одређивање функционалног додатка за Зајдела и Ма-
тусевског, као и месечног додатка за Антона Ефенбергера, који 
је као испомоћ додељен Среској служби у Оравици. Тражи се 
изјашњење Државног књиговодства у Темишвару да ли уштеда 
текућих дотација може да покрије трошкове месечних и функ-
ционалних додатака.

 Немачки. 97 листова

 1860. мај 17, Темишвар 21
16. Председништво Мешовите комисије прослеђује Председни-
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штву Окружног суда у Новом Месту молбу (недостаје) среског 
управника у Кули Јанеза Иркича, којом је конкурисао на место 
јавног бележника у Кршком.

 Немачки. 4 листа

 1860. мај 18, Темишвар 22
17. Председништво Мешовите комисије заводи ад акта саопштење 

Окружне управе у Великом Бечкереку упућено Намесништву у 
Темишвару да је у Зичидорфу дошло до немира због незадовољ-
ства око начина продаје жита и да су вође ухапшене. Наводи се, 
да су све притужбе, које су у овом случају упућене на рачун сре-
ског управника у Модошу Матијаса Прешла, ипак неосноване. 
Прилог: Извештаји Среске службе у Модошу.

 Немачки. 6 листова

 1860. јун 28, Темишвар 23
18. Среској служби у Великој Кикинди се саопштава да се тамошњи 

канцеларијски писар Никола Попа, који је према потреби био 
распоређиван како на политичке, тако и на судске послове, убу-
дуће одређује само за судску службу. Председништву Врховног 
земаљског суда у Темишвару се саопштава да је у среским слу-
жбама у Великој Кикинди и Оравици извршено одвајање персо-
нала, које ће се убудуће бавити искључиво судским пословима.

 Немачки. 14 листова

 1860. јул 26, Темишвар 25
19. На основу извештаја Окружне управе у Великом Бечкереку 

Председништво мешовите комисије одговара да су супружници 
Јозеф и Марија Нојхолд из Жомбоља повукли притужбе против 
тамошњег среског управника Јохана Шеге због непристојног и 
грубог понашања. Ипак, среском управнику се изриче укор уз 
претњу строже казне, јер су у његовом раду примећене и друге 
неправилности.

 Немачки. 6 листова

 1860. јул 31, Темишвар 26
20. Кандидате које је Окружна управа у Лугошу предложила за ме-

сто среског архивског писара у Бокшану, Председништво Ме-
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шовите комисије даље предлаже Министарству унутрашњих 
послова у Бечу, али за место среског архивског писара у Руми.

 Немачки. 4 листа

 1860. август 9, Темишвар 27
21. Узимајући у обзир саопштење Врховног земаљског суда у Теми-

швару да је бивши срески управник у Липови Јосип Шишмић 
поднео мобу за помиловање и рехабилитацију, јер је осуђен на 
два месеца затвора због злоупотребе службеног положаја; и с 
обзиром на то да му на терет пада противправно поступање и 
мањак у сирочадским благајнама у Чакову и Липови, у време 
када је тамо службовао, Председништво Мешовите комисије не 
може да подржи Шишмићеву молбу.

 Немачки. 3 листа

 1860. август 23, Темишвар 28
22. Након извештаја Окружне управе у Сомбору, од тамошње Са-

бирне благајне Председништво Мешовите комисије захтева да 
обустави плату среског канцеларијског писара у Кули Јохана 
Попинија, који је суспендован с обзиром на кривичну истрагу 
против њега због сумњи да је чинио преваре и проневере. Од 
Окружне управе у Сомбору се очекује успостављање законског 
поретка у Среској служби у Кули.

 Немачки. 10 листова

 1860. септембар 27, Темишвар 29
23. Председништво Мешовите комисије прима на знање саопште-

ње Намесништва у Темишвару да је срески управник у Бузјашу, 
Лазар Андрејевић, суспендован и да је руковођење Среском слу-
жбом привремено поверено намесничком записничару барону 
Рудолфу Такоу.

 Немачки. 2 листа

 1860. септембар 19, Темишвар 31
24. Окружној управи у Новом Саду Председништво Мешовите ко-

мисије налаже да среског канцеларијског писара у Руми Хуга 
Кринера ослободи досадашње службе и упути у Жомбољ, где је 
пресељен са службом. Окружној управи у Великом Бечкереку 
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се налаже да распише конкурс за место канцеларијског писара у 
Жомбољу, упражњено након отпуштања Јохана Галаваршниха. 
Од Сабирне благајне у Новом Саду се захтева да Кринеру ис-
плати трошкове пута до Жомбоља посредством Пореске службе 
у Руми. Од Окружне управе у Сомбору се очекује изјашњење о 
томе да ли постоји било каква примедба у вези са унапређењем 
среског канцеларијског писара друге класе у Баји, Доминика 
Ленка, у среског канцеларијског писара прве класе. Прилог: До-
пис Министарства унутрашњих послова у Бечу да је Галавар-
шних, проглашен кривим за проневеру и да је осуђен на шест 
месеци тешког затвора.

 Немачки. 6 листова

 1860. септембар 8, Темишвар 32
25. Председништво Мешовите комисије саопштава среском канце-

ларијском писару у Чакову Петру Боти да је министарском одлу-
ком наименован на место среског архивског писара у Бокшану 
и да ради полагања заклетве треба да се јави тамошњем среском 
управнику. Окружној управи у Темишвару се налаже да Боту 
ослободи досадашње и упути у место нове службе и да распише 
конкурс за упражњено место у Чакову. Од Окружне управе у Лу-
гошу се тражи изјашњавање да ли има било каквих примедби у 
погледу унапређивања среског канцеларијског писара у Орави-
ци Антона Магоша у вишу платну класу. Редакција Темишварер 
цајтунга се обавештава о наименовању Боте. Прилог: Квалифи-
кационе табеле кандидата на конкурсу.

 Немачки. 16 листова

 1860. септембар 26, Темишвар 34
26. Председништво Мешовите комисије налаже Среској служби у 

Бузјашу да тамошњег пристава Јозефа Керла пошаље у Теми-
швар, где треба да се јави Председништву Намесништва. Керл 
ће бити испитан поводом истраге против среског управника у 
Бузјашу Лазара Андрејевића, што до сада није учињено јер је 
био на боловању.

 Немачки. 2 листа
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 1860. октобар 12, Темишвар 35
27. Председништво Мешовите комисије обавештава Министарство 

унутрашњих послова у Бечу о надзору Среске службе у Великом 
Семиклушу, коју је обавио Врховни земаљски суд у Темишва-
ру, а која је покренута на основу притужби против тамошњег 
среског управника Георга Деметера за занемаривање службених 
обавеза. Утврђено је више неправилности у судској области. На-
помиње се и то да је број среских записничара дневничара, који 
је по систематизацији смањен са 38 на 12 недовољан и да омета 
нормално функционисање среских служби. Председништву Вр-
ховног земаљског суда у Темишвару се саопштава да је Деметер 
суспендован и да је на његово место постављен срески управ-
ник у Турској Кањижи Павле Бесељак, који ће своју досадашњу 
службу предати на привремено руковођење среском приставу 
Петру Михаиловићу. Захтева се испитивање Деметера и спрово-
ђење дисциплинског поступка. Од Сабирне благајне у Великом 
Бечкереку се захтева да се Деметеру укину досадашња прима-
ња. Намесништво у Темишвару се моли за даља упутства у вези 
са неспоразумом око имовине у бугарској заједници у Старом 
Бешенову.

 Немачки. 16 листова

 1860. октобар 4, Темишвар 36
28. Окружној управи у Лугошу се налаже да спроведе истрагу про-

тив среског управника у Фачету Ернеа Кестхеја, који је аноним-
но оптужен за нестручност, немар, угњетавање и подмитљивост.

 Немачки. 2 листа

 1860. октобар 24, Темишвар 38
29. Од руководиоца Среске службе у Бузјашу барона Рудолфа Такоа 

Председништво Мешовите комисије захтева да истрагу против 
тамошњег бившег среског управника Лазара Андрејевића при-
веде крају. Прилог: Андрејевићев захтев да му се укине суспен-
зија службе.

 Немачки. 10 листова

 1860. октобар 14, Темишвар 39
30. Саопштење (недостаје) Окружне управе у Темишвару да је Ма-
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рија Андрејевић узела зајам од сирочадског новца, Председни-
штво Мешовите комисије прослеђује среском руководиоцу у 
Бузјашу барону Рудолфу Такоу, те би овај податак могао да буде 
користан приликом истраге против тамошњег бившег среског 
управника Лазара Андрејевића.

 Немачки. 2 листа

 1860. октобар 25, Темишвар 40
31. Председништво Мешовите комисије захтева од окружног ко-

месара у Темишвару Винценса Кирхера да размотри притужбу 
Општине Липова против тамошњег среског управника Вавржи-
неца Јераушека и среског архивског писара Леополда Мара за 
злоупотребу службеног положаја и подмитљивост. Захтева се 
спровођење истраге.

 Немачки. 4 листа

 1860. новембар 1, Темишвар 41
32. Председништво Мешовите комисије објашњава окружном ко-

месару у Темишвару Винценсу Кирхеру да мора да поступи пре-
ма раније добијеном налогу и да не може да очекује да ће бити 
одређен посебан службеник за спровођење истраге против сре-
ског управника у Липови Вавржинеца Јераушека и тамошњег 
среског архивског писара Леополда Мара.

 Немачки. 4 листа

 1860. новембар 1, Темишвар 42
33. Председништво Мешовите комисије саопштава среском при-

ставу у Баји Павлу Стојановићу, којем је привремено поверено 
руковођење Среском службом у Суботици, да је министарском 
одлуком наименован у среског управника у Великој Кикинди и 
да ради полагања заклетве треба да се јави окружном управнику 
у Великом Бечкереку. Председништву Врховног земаљског суда 
у Темишвару се саопштава да је Стојановић искусан у судским 
пословима, те самостални срески судски руководилац у Великој 
Кикинди Фридрих Зајдел може да буде разрешен ове функције. 
Окружној управи у Великом Бечкереку се налаже да Стојанови-
ћу омогући полагање прописане заклетве. Окружној управи у 
Сомбору се налаже да у Суботици спроведе примопредају ду-
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жности, при чему ће Стојановић службу предати или среском 
управнику Христифору Кенђелцу, који се враћа са одмора, или 
среском приставу Гаврилу Храниславу. Захтева се расписивање 
конкурса за упражњено место среског пристава у Баји.

 Немачки. 6 листова

 1860. децембар 9, Темишвар 43
34. Председништво Мешовите комисије обавештава Државни ми-

нистеријум у Бечу о извештају (недостаје) среског управника 
у Великом Семиклушу Георга Деметера поводом примедби на 
његов и рад Среске службе. Захтева се од Сабирне благајне у 
Сомбору да учини текућим увећана примања Светозара Риђич-
ког, који је у Сенти помакнут од среског управника друге класе 
у среског управника прве класе. Прилог: Деметеров извештај 
о притужби Бартул Мањова, становника Великог Семиклуша, 
против тамошњег адвоката Кароља Сабоа.

 Немачки. 20 листова

 1860. децембар 6, Темишвар 44
35. Председништво Мешовите комисије налаже Окружној управи у 

Темишвару да против среског управника у Бузјашу Лазара Ан-
дрејевића спроведе изречене дисциплинске мере. Андрејевић 
мора да врати сирочадски новац, непрописно позајмљен својој 
супрузи Марији, уз камату од 5 процената; почињени прекрша-
ји треба да буду унесени у његову квалификациону табелу и 
персоналне податке; суспензија службе и даље остаје на снази. 
Државном књиговодству у Темишвару са саопштава да ће обра-
чунати трошкови поступка пасти на терен Андрејевића. Прилог: 
Извештаји окружног комесара у Темишвару Винценса Кирхе-
ра, тамошње Окружне управе и намесничког саветника Теодора 
Мандића у вези са случајем.

 Немачки. 31 лист

  1860. новембар 24, Темишвар 45
36. На основу мишљења Председништва Врховног земаљског суда 

у Темишвару Председништво мешовите комисије моли Држав-
ни министеријум у Бечу за одобрење да се срески пристав у Ве-
ликој Кикинди Фридрих Зајдел задржи на функцији самостал-
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ног судског руководиоца, а да новоименовани срески управник 
Павле Стојановић преузме руководство само над политичком 
агендом. Налаже се Среској служби у Великој Кикинди да Сто-
јановић до коначне одлуке преузме само политичку управу.

 Немачки. 4 листа

 1861. јануар 4, Темишвар 48
37. Окружној управи у Темишвару Председништво Мешовите ко-

мисије саопштава да оптужбе јавног бележника у Ницкидор-
фу Карла Кукуцкаја против среског пристава у Бузјашу Јозефа 
Керла за псовање, злостављање и подмитљивост, нису основа-
не. Прилог: Извештај Окружне управе у Темишвару о истрази 
против Керла, као и истрази против Кукуцкаја, који је такође 
оптужен за злостављане од житеља Ницкидорфа.

 Немачки. 26 листова

 1860. децембар 16, Темишвар 49
38. Среском управнику у Великој Кикинди Павлу Стојановићу 

Председништво Мешовите комисије налаже да спроведе дисци-
плинску истрагу против тамошњег среског пристава Стефана 
Радонића, који је уместо једноставног захтева Кикинђанина Бе-
њамина Вотицког да се отвори стечај подметнуо захтев за усту-
пање добара. Прилог: Извештај Врховног земаљског суда у Те-
мишвару о случају.

 Немачки. 6 листова

 1860. децембар 20, Темишвар 51
39. Председништво Мешовите комисије враћа окружним управама 

у Сомбору и Темишвару молбе (недостају) кандидата за место 
среског пристава у Баји. Пошто се обнавља жупанијска јурис-
дикција ова службеничка места неће више постојати. Тражи се 
објашњење од Угарске дворске канцеларије у Бечу да ли ће се 
приликом реорганизације јавне управе предузимати наименова-
ња или не.

  Немачки. 10 листова

 1861. јануар 30, Темишвар 52
40. С обзиром на истражна акта Окружне управе у Темишвар према 
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којима нису потврђени елементи анонимне пријаве против сре-
ског управника у Липови Вавржинеца Јераушека и тамошњег 
архивског писара Леополда Мара, Председништво Мешовите 
комисије налаже да се случај обустави. Уједно се дозвољава да 
се резултати истраге против липовачког порезника Хаса саоп-
ште надлежној финансијској управи.

 Немачки. 6 листова

 1860. децембар 31, Темишвар 53
41. На основу молбе суспендованог среског управника у Бузја-

шу Лазара Андрејевића да се врати у службу, Председништво 
Мешовите комисије налаже Окружној управи у Темишвару да 
спроведе примопредају дужности. Привремени срески руково-
дилац у Бузјашу барон Рудолф Тако треба одмах да преда управу 
Андрејевићу и да се након тога врати својој претходној служби 
код Намесништва у Темишвару.

 Немачки. 6 листова

1861. година

 1861. јануар 2, Темишвар 1
42. Председништво Мешовите комисије саопштава Државном ми-

нистеријуму у Бечу да је срески управник у Сенти Светозар Ри-
ђички поднео неопозиву оставку, која се усваја.

 Немачки. 2 листа

 1861. јануар 19, Темишвар 2
43. Председништво Мешовите комисије прослеђује Министарству 

правосуђа у Бечу молбу (недостаје) среског пристава у Великој 
Кикинди Фридриха Зајдела за место адвоката у Течену.

 Немачки. 4 листа
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

A
Андрејевић, Лазар (Lazar von 
 Andreevics) – срески  
 управник у Бузјашу 12/30, 13/35, 
 14/1, 14/10, 16/23, 16/26, 16/29–
 30, 16/34, 16/41
Андрејевић, Марија (Marie, Maria 
 von Andreevits) – становница 
 Бузјаша 16/30, 16/34
Арањоши, Ференц (Franz 
 Aranyossi) – срески управник у 
 Сомбору 11/23
Ачи, Алфред (Alfred Aczy, Aczi) – 
 срески канцеларијски писар у 
 Бузјашу 11/27

Б
Бесељак, Павле (Paul Beseljak, 
 Beselják) – срески пристав у 
 Вршцу и Модошу, срески 
 руководилац и управник у 
 Турској Кањижи 12/3, 13/38, 
 13/45, 13/48, 14/29, 14/49, 15/23, 
 16/27
Бибић, Димитрије (Demeter von 
 Bibics) – срески пристав у 
 Бокшану, Великој Кикинди и 
 Чакову, јавни бележник 11/18, 
 11/28, 15/39, 15/54
Боровски, Данијел (Daniel 
 Borovsky) – срески архивски 
 писар у Баји 11/29

Бот, Антон (Anton Both) – срески 
 канцеларијски писар у Чакову 
 11/1
Бота, Петар (Peter von Botta) 
 – срески канцеларијски писар у 
 Чакову, срески архивски писар 
 у Бокшану 16/25
Бребериновић, Андрија  
 (Andreas Breberinovics) – срески 
 канцеларијски писар у Бузјашу 
 11/27
Будаи, Габријел (Gabriel Buday) 
 – кандидат и записничар 
 дневничар у Сенти 14/10, 14/26

В
Варга, Ласло (Ladislaus Varga) 
 – срески канцеларијски 
 писар у Чакову 15/52
Василијевић, Димитрије 
 (Demeter Wassilievits) – срески 
 канцеларијски писар у Модошу, 
 срески архивски писар у Сенти 
 13/29
Вацал, Еуген (Eugen Watzal) 
 – срески канцеларијски 
 писар у Фачету, срески aрхивски
 писар у Бузјашу и Новом Араду
 12/49, 12/58, 13/18
Др Вегшајдер, Јохан (Dr. Johann 
 Wegscheider) – намеснички  
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 записничар, срески пристав у 
 Великој Кикинди и Модошу, 
 окружни службеник у Великом 
 Бечкереку 12/39, 13/24, 13/30, 
 13/38, 14/12
Величковић, Стефан 
 (StefanVelicskovits) – срески 
 управнику у Кули и Баји, срески 
 судија у Суботици 15/21, 15/25, 
 15/28, 15/51 
Видак, Милош (Milos von Vidak) 
 – срески архивски писар у 
 Жомбољу 11/6
Виорал, Јосиф (Joseph Wioral) 
 – срески архивски писар у 
 Модошу и Билету, земаљски 
 судски пристав у Темишвару, 
 срески пристав у Руми, Билету и 
 Липови, јавни бележник 12/13, 
 12/42, 12/51, 12/54, 14/37, 15/54
Влаховић, Лазар (Lazar Vlachovits) 
 – срески архивски писар у Руми, 
 срески пристав у Паланци 12/51, 
 15/31
Волански, Јан (Johann von 
 Wolansky) – срески 
 канцеларијски писар у Илоку 
 13/53
Волфарт, Карл (Karl Wohlfahrt) 
 – намеснички саветнику и  
 окружни управник у Новом Саду 
 15/31
Вондрак, Адолф (Adolf Wondrak) 
 – потпоручник у Темишвару, 
 жандармеријски поручник 12/7, 
 12/43
Воржишек, Алојз (Alois Wořischek, 
 Wořissek, Worischek) – срески

 записничар дневничар
 у Новом Бечеју, срески
 архивски писар у Великој
 Кикинди 15/19, 15/43
Вотицки, Бењамин (Benjamin 
 Woticzkӱ) – становник
 Велике Кикинде 16/37
Вујић, Исак (Isak Vujics)
 – срески архивски писар у 
 Жомбољу 11/17

Г
Галаваршних, Јохан (Johann
 Gallawarschnigg,
 Gallavarschnig,
 Gallavarschmig) – срески
 канцеларијски писар
 у Жомбољу 16/4, 16/14, 16/24
Ганбе, Доминик (Dominik
 Ganbe) – срески записничар
 дневничар у Бузјашу 13/49,
 14/10
Голдшмит, Самуел (Samuel
 Goldschmidt) – становник
 Турске Кањиже 16/12
Гомбош, Ђерђ (Georg von
 Gombos) – срески управник
 у Турској Кањижи
 и Новом Бечеју 11/23, 12/40,
 12/53, 13/4, 13/23, 13/38,
 13/48, 14/16
Грос, Франц (Franz Gross) – срески 
 записничар дневничар у Липови, 
 срески архивски писар у Бузјашу
 и Билету 13/42
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Д
Данијел, Кристоф
 (Christoph von Daniel)
 – срески пристав у Великом 
 Семиклушу 12/6
Данко, Александер (Alexander
 Dankó) – срески пристав
 у Билету и Руми 12/55 
Даублебски Штернек
 ауф/цу Еренштајн, Херман
 (Hermann Daublevsky von
 Sterneck auf/zu Ehrenstein)
 – намеснички саветник
 и окружни управник
 у Темишвару 12/2, 13/10,
 13/17
Дворжак, Јосеф (Joseph
 Dwořak, Dwořzak, Dworak)
 – намеснички записничар
 приправник у Илоку, срески
 архивски писар у Жомбољу,
 срески пристав у Модошу,
 окружни комесар у Великом
 Бечкереку 11/17, 15/15, 15/43

Дебељачки, Димитрије
 (Demeter Debeljacsky)
 – срески пристав у Сенти 13/36
Деметер, Георг (Georg
 Demeter) – срески управник
 у Великом Семиклушу 11/16,
 11/22, 13/39, 14/31, 14/38–39,
 15/4–5, 15/23, 15/39, 16/27,
 16/34
Деметровић, Константин
 (Constantin Demetrovits,
 Konstantin Demetrovics,  
 Demetrovich) – срески
 записничар  дневничар

 у Чакову 11/1, 11/7, 13/2
Деметровић, Тимотије (Timotheus 
 Demetrovits) – срески архивски 
 писар у Великом Семиклушу
 и Вршцу 14/34
Дерфел, Јохан Венцел (Johann
 Wenzel Dörfel, Doerfel)
 – намеснички саветник
 и окружни управник
 у Великом Бечереку 11/16,
 13/4, 13/23, 13/25, 13/37,
 13/39, 13/48, 14/5, 14/31,
 14/39, 15/46, 15/49, 16/11
Димитријевић, Јован (Johann
 Dimitrievics) – архивски
 писар у Фачету 14/32, 14/42
Димитровић, Милош (Milos
 Dimitrovics,  Dimitrievics)
 – срески пристав
 у Темишвару 11/28
Доић, Лазар (Lazar Doics)
 – срески управник у Паланци
 15/8
Дуек, Виктор (Victor, Viktor
 Duhek) – канцеларијски
 писар у Сенти, магистратски
 записничар у Суботици
 14/9

Ђ
Ђерђеши, Јожеф (Joseph
 Györgyössy) – срески
 записничар дневничар
 у Великом Семиклушу
 и Чакову 14/31, 14/39, 14/43 
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Е
Емерлинг, Јозеф (Joseph
 Emmerling) – канцеларијски
 писар у Новом Араду 11/11
Ерамфелд, Алојз
 Николаус (Alois Nikolaus von
 Ehramfeld) – члан Мешовите
 комисије и земаљски судски
 саветник и комесар
 у Темишвару 12/11, 15/26,
 15/33
Еремић, Ђорђе (Georg Eremics)
 – срески дневничар у Старом
 Бечеју 14/30, 15/11
Ефенбергер, Антон
 (Anton Effenberger)
 – земљишнокњижни
 референт и срески службеник
 на испомоћи у Оравици 16/6,
 16/15 

Ж
Жути, Јохан (Johann Zsuttӱ)
 – срески архивски писар
 у Новом Араду 13/13, 15/34,
 16/9

З
Зајдел, Фридрих (Friedrich
 Seidel) – срески пристав
 у Апатину, срески пристав
 и самостални судски
 руководилац у Великој
 Кикинди 12/1, 12/17, 16/7,
 16/15, 16/33, 16/36, 16/43
Зековић, Тома (Thomas
 Zekovics) – срески архивски
 писар у Фачету и Баји 12/58,
 14/32, 14/42

И 
Ивачковић, Ђорђе (Georg
 Ivacskovits, Ivacskovics,
 Iwacskovits) – срески пристав
 у Модошу, јавни бележник
 15/46, 15/54
Иркич, Јанез (Johann, Irkizh,
 Irkics, Irkič) – срески пристав
 и управник у Руми, срески
 управник у Кули 11/22–23,
 15/24, 15/35, 15/42, 16/16

Ј
Јанчо, Пал (Paul von Jancsó) 
 – срески пристав у Бокшану 
 14/13, 14/17 
Јасински, Клаудије (Klaudius
 Jassinsky) – намеснички
 саветник и окружни
 управник у Лугошу 13/10,
 16/3
Јераушек, Вавржинец 
 (Lorenz Jerauschek) – срески 
 пристав у Илоку и Великој 
 Кикинди,срески руководилац
 и управник у Липови, срески
 управник у Жомбољу 11/5,
 12/31, 12/39, 12/52, 13/6,
 16/31–32, 16/40
Јетмар, Теодор (Theodor
 Jettmar) – намеснички
 записничар приправник
 у Сомбору и срески архивски
 писар у Великом Бечкереку
 12/22
Јоанеско, Штефан (Stefan
 Joannesco) – срески пристав
 у Липови и Жомбољу 14/13,
 14/37, 15/45
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Јоановић, Александар
 (Alexander Joannovics)
 – срески канцеларијски писар
 у Билету 11/2, 11/25
Јоановић, Александар Бранко
 (Alexander Branko Joannovics)
 – жупанијски судски пристав
 у Кечкемету и срески
 пристав у Руми 11/28, 12/15
Јоановић, Ђорђe (Georg
 Joannovics) – срески
 канцеларијски писар
 у Великој Кикинди 14/21
Јоановић, Сава (Sabbas
 Joanovits, Joannovits) – срески
 канцеларијски писар у
 Модошу, срески архивски
 писар у Чакову 11/6, 16/8,
 16/13
Јоановић, Теодор (Theodor 
 Joannovics) – срески управник
 у Билету 11/2, 11/25, 14/7,
 14/50
Јовица, Јован (Johann, Jovitza)
 – срески канцеларијски писар
 у Фачету 15/47 
Јоцић, Милош (Milos Joczits)
 – срески пристав у Модошу,
 срески пристав и
 руководилац и Вршцу 11/6,
 12/3, 12/54, 13/1, 13/17, 14/3,
 15/2, 15/12, 16/1
Јоцић, Младен (Mladen
 Joczics) – срески судски
 приправник у Старом Бечеју
 16/5

К
Кајт, Карл (Karl Keith)
 – срески канцеларијски писар
 у Липови и Паланци 12/36,
 12/47
Кајзер, Леополд (Leopold
 Keiser) – трговац у Новом
 Бечеју 11/4
Кајзер, Лудвиг (Ludwig
 Kayser) – срески пристав
 у Баји, окружни судски
 саветнички секретар
 у Лугошу, срески управник
 у Кули и Руми 14/46, 15/25,
 15/29, 15/35, 15/41
Карановић, Михаило (Michael
 Karanovics) – срески
 Канцеларијски писар у
 Новом Бечеју, срески
 архивски писар у Великој
 Кикинди 14/28
Кастелиц, Јанез (Johann
 Kastellitz, Kasteliz) – срески
 архивски писар у Билету, 
 срески пристав у Турској 
 Кањижи, окружни судски 
 саветнички секретар у Сомбору 
 11/28, 12/51, 13/4, 13/51, 14/6, 
 14/13, 14/15, 14/23
Каубик, Едуард (Eduard
 Kaubik) – окружни судски
 Помоћник у Брашпву
 и срески архивски писар
 у Жомбољу 12/9
Кенђелац, Христифор
 (Christoph Kengyelatz)
 – срески управаник
 у Суботици 16/33
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Керзник, Јохан (Johann
 Kersnik) – срески пристав
 у Новом Араду 11/20
Керл, Јозеф (Josef Kerl)
 – срески архивски писар
 у Баји, срески судски пристав
 у Чакову, срески пристав
 у Бузјашу 14/19, 14/24, 16/10,
 16/26, 16/37
 Кертвеjеши, Миклош
 (Nikolaus Körtvelyessy)
 – земаљски судски пристав
 у Темишвару, срески пристав
 у Модошу, заменик јавног
 тужиоца у Сомбору 14/58–59,
 15/7
Кестхеj, Ернe (Ernst von
 Kesthely) – срески управник
 у Фачету 14/32, 14/42, 16/3,
 16/28
Кирхер, Винценс (Vincens
 Kircher) – окружни комесар
 у Темишвару 16/31–32, 16/35
Кихлер, Себастијан (Sebastian
 Küchler) – срески архивски
 писар и пристав у Вршцу
 12/51
Ковачић, Јулије (Julius
 Kovacsics, Juliús Kovácsics)
 – срески пристав у Паланци,
 срески управник у Новом 
 Араду 11/23, 12/38, 12/41,
 12/44
Коић, Константин (Konstantin
 Koics) – срески архивски
 писар у Темишвару
 и Вршцу 12/59, 14/20

Кофер, Ана (Anna Koffer)
 – становница Великог
 Семиклуша 15/4
Крамер, Фридрих (Friedrich
 Krammer) – срески судски
 саветник у Печују 12/27
Кринер, Хуго (Hugo Kriner)
 – срески канцеларијски писар
 у Руми и Жомбољу 16/24
Кристић, Марија, в. Нојхолд
 Марија Кроб, Карл (Karl Krób)
 – намеснички записничар
 приправник у Темишвару,  
 срески архивски писар у
 Старом Бечеју, срески
 пристав у Модошу 11/24,
 15/54
Кузмановић, Александар
 (Alexander, Kuzmanovits)
 – земаљски судски
 службеник у Темишвару,
 архивски писар у Жомбољу
 15/19 
Кукуруџa, Јосиф (Joseph
 Kukurutza) – урбаријални
 судски службеник у Новом
 Саду 12/19
Кукуцкај, Карл (Karl
 Kukutzkay) – јавни бележник
 у Ницкидорфу 16/37

Л
Лазар, Константин (Konstantin
 Lazár) – адвокат у Великом
 Семиклушу 13/25, 13/39
Лазарини, Теокар (Theokar
 Lazarini) – срески пристав у
 Жомбољу 13/43, 14/13
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Лајтнер Вечехаза, Франц
 (Francz, Franz Leitner)
 – срески канцеларијски писар
 у Сенти 14/63, 15/48
Ланг, Франц (Franz Lang)
 – срески пристав у Руми
 12/16, 12/20, 12/41, 12/51
Ландил, Јозеф (Josef Landil)
 – окружни комесар у
 Великом Бечкереку 15/23 
Лацић, Аксентије (Axentie
 Lacitz) – општински
 управник у Српском
 Семпетеру 13/39
Ленк, Доминик (Dominik Lenk)
 – срески канцеларијски писар
 у Баји 16/24
Лопрешти, Лудвиг (Ludwig
 Lopresti, Lo-Presti)
 – велепоседник у
 Мерцидорфу 15/34
Лујановић, Василије (Basil
 Lujanovits) – окружни
 комесар у Сомбору 15/22,
 15/33 
Лукић, Вићентије
 (Vinzenz von Lukich) – судски
 пристав у Кочу, земаљски
 судски пристав у Темишвару,
 срески пристав у Турској
 Кањижи и Баји 14/11,14/27,
 14/44, 15/1, 15/14, 15/49,
 16/10, 16/12
Лупа, Ћира (Tyira Lupa)
 – осумњичени у Руми 15/31

М
Магош, Антон (Anton Magos)
 – срески канцеларијски писар
 у Оравици 16/25
Др Мандић, Теодор
 (Dr. Theodor Mandics)
 – срески управник у Баји,
 Министарски секретар
 у Бечу, намеснички саветник
 у Темишвару 14/51, 15/20–21,
 15/27, 16/35
Манојловић, Јован (Johann
 Manojlovics) – срески судски
 пристав у Суботици 12/60
Мањов, Бартул (Bartul
 Manyov) – становник
 Великог Семиклуша 16/34
Мар, Леополд (Leopold Mahr)
 – срески архивски писар
 у Липови 16/31, 16/32, 16/40
Марке, Алојз (Alois
 Marquet) – окружни комесар
 и управник у Темишвару
 12/10, 15/52
Маринковић, Јован (Johann
 Marinkovics) – срски пристав
 у Кули 14/52 
Марковић, Димитрије
 (Demeter Markovits) – срески
 архивски писар у Сенти
 и Модошу 13/16, 13/18, 13/36
Матић, Јован (Johann Matics)
 – срески канцеларијски писар
 у Сенти и Суботици 13/36
Матусевски, Леополд (Leopold
 Matuszevszky, Matuszewszký,
 Matusevszky) – срески
 Пристав у Великој Кикинди
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 и Бокшану, самостални
 срески судски руководилац
 у Оравици 11/18, 16/7, 16/15
Милутиновић, (Theodor
 Millutinovits, Milutinovich)
 – срески архивски писар
 у Модошу 15/46
Михаиловић, Петар (Peter
 Mihailovits) – намеснички
 записничар приправник
 у Баји, срески архивски
 писар у Билету и Сенти,
 јавни бележник у Модошу,
 срески пристав и
 руководилац у Турској
 Кањижи 12/50, 16/10, 16/27
Михајловић, Димитрије
 (Demeter Michajlovits)
 – срески канцеларијски
 писар у Сомбору 16/13
Михајловић, Никола (Nikolaus
 Mihajlovics)  – члан
 Мешовите комисије и
 земаљски судски саветник
 у Темишвару 12/11
Мишковић, Велизар (Belisar
 Miskovics) – срески архивски
 писар у Турској Кањижи и
 Билету 13/4
Младеновић, Петар Михаило
 (Peter Michael von Mladenovits) 
 – урбаријални судски пристав 
 у Сомбору, срески пристав и
 руководилац у Кули, срески
 пристав у Илоку 13/22, 13/28,
 15/21, 15/54

 

Н
Нађ, Михаљ (Michael von
 Nagy) – срески канцеларијски
 писар у Паланци 15/8
Наровец, Јозеф (Joseph
 Narovetz) – срески
 записничар дневничар
 у Илоку 12/37
Ненел, Вилхелм (Wilhelm
 Nennel) – срески судски
 пристав у Новом Араду,
 срески пристав у Чакову
 15/54
Николић, Јосиф (Joseph
 Nikolits, Nikolics) – срески
 Записничар дневничар
 и срески архивски писар
 у Оравици, 15/19 
Николић, Стефан (Stefan
 Nikolits) – срески
 канцеларијски писар у
 Модошу, срески архивски
 Писар у Бузјашу 13/29
Нојхолд, Јозеф (Joseph, Josef
 Neuhold) – становник
 Жомбоља 16/11, 16/19
Нојхолд (рођена Кристић),
 Марија (Maria Neuhold, geb.
 Kristits) – становница
 Жомбоља 16/11, 16/19
Нусбаумер, Готлиб (Gottlieb
 Nuszbaumer) – срески
 архивски писар у 
 Темишвару 12/43
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О
Остоин, Тодор (Theodor
 Osztoin) – становник Турске
 Кањиже 16/12 

П
Папафи, Јожеф (Joseph Pápafy)
 – кандидат из Суботице 12/32
Папхази, Јанош (Johann v.
 Papházӱ, Papházy, Paphazy)
 – срески управник у Чакову
 11/1, 11/7, 11/9, 12/12, 12/14
Паус, Коломан (Coloman
 von Pausz) – срески архивски
 писар и пристав у Бокшану
 13/11, 14/37
Пејов, Павле (Paul Pejov)
 – срески и судски пристав
 у Новом Араду 11/20–21
Петровић, Марко (Markus
 Petrovics, Marcus Petrovits)
 – срески канцеларијски писар
 у Руми 15/44
Петровић, Павле (Paul
 Petrovich) – намеснички
 саветник и окружни
 управник у Сомбору 13/26,
 14/9, 15/25
Петровић, Софроније (Sofron
 Petrovics) – срески
 канцеларијски писар у 
 Новом Араду и Липови 12/36
Пирингер, Франц (Franz
 Piringer) – ухапшени у
 Великом Семиклушу 15/23
Пишкулић, Ернест (Ernest
 von Piskulits, Piskulics )
 – срески записничар

 дневничар у Кули 13/49 
Покорни, Хуго (Hugo Pokorny)
 – срески записничар
 дневничар у Модошу 12/37
Попа, Никола (Nikola Popa,
 Poppa) – срески
 канцеларијски писар
 у Великој Кикинди 16/18
Попини, Јохан (Johann Popíni)
 – срески канцеларијски писар
 у Кули 16/22
Поповић, Александар
 (Alexander Poppovits)
 – срески архивски писар
 у Сенти и Билету 11/21, 12/50 
Поповић, Константин
 (Konstantin Popovics)
 – срески архивски писар
 у Вршцу и Бузјашу, срески
 пристав у Великој Кикинди
 11/15, 11/21, 13/22, 13/24,
 13/27
Поповић, Павле (Paul
 Popovics) – срески  пристав
 у Великом Семиклушу
 и Бузјашу, срески управник
 у Вршцу 13/34–35, 13/47,
 14/1, 15/40, 16/1, 16/7
Поповић, Стефан (Stefan
 Poppovits) – срески пристав
 у Вршцу, срески
 руководилац у Липови 12/31,
 12/41
Прешл, Матијас (Mathias
 Preschl, Preschеl) – срески
 управник у Жомбољу и
 Модошу 11/23, 12/46, 15/46,
 16/17
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Прокопчањи, Теодор 
 (Theodor Prokopcsányi) – срески
 пристав у Кули 13/6

Р
Радак, Ђорђе (Georg Radak)
 – срески архивски писар
 у Великој Кикинди,
 Жомбољу и Фачету 11/17,
 15/18
Радонић, Стефан (Stefan
 Radonics) – срески пристав у
 Чакову и Великој Кикинди
 12/51, 12/56, 13/3, 15/39, 16/38
Ракић, Симеон (Simeon Rakics)
 – срески канцеларијски писар
 у Бузјашу 11/27
Рац, Атанас (Athanas von
 Rácz) – срески управник у
 Новом Араду, Турској
 Кањижи и Новом Бечеју
 11/23, 12/10, 12/21, 12/23,
 12/45, 12/48, 12/53
Рац, Јожеф (Joseph von
 Rácz) – срески архивски
 писар у Баји, 
 магистратски саветник у 
 Суботици 11/24, 14/9, 14/22, 
 14/36, 14/41
Рац, Петер (Peter von
 Rácz) – oкружни
 канцеларијски писар у
 Лугошу и срески архивски
 писар у Бузјашу 15/19
Рецај, Александер (Alexander
 Rezey) – срески пристав у
 Оравици и Бокшану 12/51,
 12/56, 13/3, 16/7

Риђички, Светозар (Svetozar
 Rigyitsky, Rigýitzký) – срески
 управник у Сенти 11/12,
 11/19, 12/26, 13/9, 13/36,
 15/22,15/33, 16/34, 16/42
Ристић, Јован (Johann Ristits,
 Ristics) – окружни комесар
 у Великом Бечкереку 13/25,
 13/39, 15/43
Рогулић, Михаило
 (Michael von Rogulics)
 – намеснички записничар  
 приправник и срески
 архивски писар у Оравици,
 срески архивски писар
 у Старом Бечеју, окружни
 судски пристав у Сомбору,
 срески пристав у Кули 11/21,
 11/24, 15/9, 15/14, 15/16
Рој, Јакоб (Jakob Roy, Róy)
 – окружни судски
 приправник у Новом Саду,
 срески судски пристав у
 Руми 13/31, 13/41, 15/3
Руварац, Лазар (Lazar
 Ruváracz) – срески
 канцеларијски писар у
 Темишвару, срески архивски
 писар у Великом Семиклушу
 14/56
Рудић, Александар
 (Alexander von Rudics)
 – срески архивски писар
 у Паланци 14/14

С
Сабо, Карољ (Carl von
 Szabo) – адвокат у Великом
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 Семиклушу 16/34
Др Свобода, Јан (Dr. Johann
 Swoboda) – намеснички
 записничар, срески  руководилац 
 у Модошу, ликвидатор 
 сирочадске и
 малолетничке имовине
 у Турској Кањижи 12/5,
 12/18,12/34
Скертић, Фрања (Franz
 Skertics) – срески записничар
 дневничар у Бокшану 12/37
Скултети, Карол (Karl Scultety)
 – срески управник и окружни
 Руководилац у Темишвару
 15/12
Стаић, Ђорђе (Georg Staic,
 Staics) – срески управник
 у Оравици 13/44
Станојевић, Александар
 (Alexander Stanojevits)
 – срески архивски писар
 у Старом Бечеју 11/21
Стефулић, Михаило (Michael
 Stefulits, Stefulich ) – срески
 управник у Модошу и Илоку
 11/3, 11/5, 11/8, 11/10, 11/23,
 12/4, 12/8, 12/24, 12/29, 13/14,
 14/40, 14/62
Стоинов, Стефан (Stefan
 Stoinov, Stoinow) – срески
 управник у Новом Бечеју и
 Чакову 11/4, 11/9,11/22–23,
 14/43
Стојановић, Младен
 (Mladen von Sztojanovits)
 – намеснички секретар
 у Темишвару 15/34 

Стојановић, Павлe (Paul
 Stojanovits, Stojanovič)
 – срески пристав и
 руководилац у Баји, срески
 руководилац у Суботици,
 срески управник у Великој
 Кикинди 15/20–21, 15/27,
 16/33–34, 16/37
Др Стојаковић, Ђорђе
 (Dr. Georg Stojakovits, von
 Stojakovits) – члан Мешовите
 комисије и земаљски судски
 саветник у Темишвару,
 дворски судски саветник
 у Бечу 11/1, 11/7, 12/11
Стојковић, Лука (Lukas
 Stoikovics) – срески
 канцеларијски писар у
 Паланци и Новом Араду
 12/36
Сусић, Михаило (Michael,
 Michail von Susich, Sussits,
 Susisc) – срески пристав
 у Новом Бечеју 13/15

Т
Тако, Рудолф (Rudolf von
 Tacco) – намеснички
 записничар (приправник)
 у Темишвару, архивски
 писар у Вршцу, срески
 руководилац у Бузјашу 
 12/59, 16/23, 16/29–30, 16/41
Тердан, Јозеф (Joseph Terdan)
 – срески дневничар у
 Паланци 15/8 
Терес, Јохан (Johann 
 Thöresz, Thörösz) – срески 
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 архивски писар у Билету, 
 Великој Кикинди и Турској 
 Кањижи 13/42, 14/48
Тифенбахер, Фердинанд
 (Ferdinand Tiefenbacher)
 – полицијски приправник
 у Темишвару 13/52, 14/35
Тојфел, Себастијан (Sebastian
 Teufel) – гостионичар у
 Великој Кикинди 14/21
Трифунац, Павле (Paul
 Trifunatz) – срески управник
 у Вршцу и Баји 15/50–51 
Трнка Јан (Johann Trnka)
 – намеснички саветник и
 окружни управник у 
 Новом Саду 14/30, 15/8

У
Унтервелц, Јозеф (Joseph
 Unterwelz) – срески архивски
 писар у Новом Саду, срески
 пристав и земљишнокњижни
 референт у Великом
 Семиклушу 12/6, 12/15,
 12/51, 14/25, 16/34

Ф
Фејер, Алберт (Albert Fejér)
 – срески архивски писар
 у Великој Кикинди, Бузјашу
 и Баји 13/42, 14/64
Фејер, Михаљ (Michael Fejér,
 Fejer) – срески архивски
 писар у Бузјашу 11/15, 12/49
Фрадл, Александер (Alexander
 Fradl) – срески дневничар и
 архивски писар у Чакову
 11/26

Х
Хајзлар, Винценц (Vinzenz
 Heyslar, Vincenz Hayslár)
 – намеснички записничар
 приправник у Великом
 Семиклушу, срески архивски
 писар у Илоку и Баји, срески
 судски пристав у Великој
 Кикинди, срески пристав
 у Баји и Апатину 11/26,
 11/29, 14/53, 14/57, 14/61,
 15/14, 15/16, 16/10
Хајнц, Леополд (Leopold
 Heinz) – срески пристав
 у Ташнаду 13/40
Харауш, Адалберт (Adalbert
 Harausch) – срески
 записниачар дневничар
 у Апатину, Турској Кањижи
 и Руми, срески судски
 пристав у Великој Кикинди
 13/26, 13/31, 13/46, 15/41
Хас (Haаs) – срески порезник
 у Липови 16/40
Хибер, Зигмунд (Sigmund
 Hueber) – намеснички саветник
 у Темишвару и члан
 Мешовите комисије 13/39
Хиршфелд, Јозеф (Joseph
 Hirschfeld) – земаљски судски 
 пристав у Темишвару 15/10
Хојслер, Хајнрих (Heinrich
 Häuszler, Häusler) – срески
 архивски писар у Апатину
 и Билету 13/32, 14/37
Холцер, Лоренц (Laurenz
 Holzer) – намеснички
 секретар у Темишвару
 11/4
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Хорватић, Тома (Thomas
 Horvatić, Horvatič, Horvatits)
 – урбаријални судски
 пристав у Новом Саду,
 срески пристав у Липови
 15/54
Хофаман, Јохан (Johann
 Hoffmann) – намеснички
 записничар приправник
 и срески архивски писар
 у Бокшану 13/16, 13/18
Хранислав, Гаврило (Gabriel
 Chranislav) – срески пристав
 у Суботици 16/33
Христоф, Франц (Franz
 Christoph) – земаљски судски
 саветник, члан Мешовите
 комисије 13/9
Хробони, Јан (Johann Hrobony)
 – срески архивски писар
 у Апатину 11/21 

Ц
Цветковић, Ђорђе (Georg
 Czwetkovics) – срески
 архивски писар у Паланци
 13/16 
Цика, Атанас (Athanas Zika)
 – срески пристав у Турској
 Кањижи и Паланци 11/20
Цимерман, Херман (Hermann
 Zimmermann) – срески
 архивски писар у Оравици
 14/37, 14/47
Цинтош, Келемен (Clemens
 Czintos) – срески
 канцеларијски писар у
 Лугошу, срески архивски

 Писар у Фачету 15/47

Ш
Шабата, Франтишек (Franz
 Schabata) – срески
 записничар дневничар у
 Билету, срески архивски
 писар у Руми 12/59
Шванда, Штјепан (Stefan
 Schwanda) – срески архивски
 писар у Старом Бечеју 14/45,
 15/6 
Шега, Јохан (Johann Schega)
 – срески пристав и управник
 у Жомбољу 12/5, 13/50, 14/2,
 14/4, 14/13, 16/4, 16/11, 16/19
Шерл, Јозеф (Joseph Scherl)
 – срески записничар
 дневничар у Великом
 Семиклушу 11/30
Шишмић, Јосип (Joseph, Jozef
 Sisimits) – срески управник
 у Липови, срески службеник
 у Чакову 13/19, 13/20, 13/21,
 16/21
Штипел, Фабијан (Fabian
 Stiepel, Stipel, Stiepl) – срески
 архивски писар у Бузјашу
 11/15, 13/12, 13/18
Штухец, Јакоб (Jakob Stuchetz)
 – срески пристав и
 руководилац у Бузјашу,
 срески пристав у Великом
 Семиклушу 13/34–35, 13/47,
 14/1
Шулман, Карл (Carl
 Schulmann) – граничарски
 натпоручник 12/25
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ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

А
Апатин – седиште среза 11/21,
 12/1, 12/17, 13/26, 13/31–32,
 13/46, 14/34, 14/37, 14/64,
 16/7, 16/10

Б
Баја – трговиште, град,
 седиште среза 11/24, 11/29,
 12/50, 14/9, 14/19, 14/22,
 14/24, 14/34, 14/36,  14/41,
 14/46, 14/51, 14/53, 14/57,
 14/60–61, 14/64, 15/1, 15/3,
 15/14, 15/18–22, 15/25, 15/27–
 28, 15/38, 15/51, 16/10, 16/12,
 16/14, 16/24, 16/33, 16/39
Бела Црква – седиште
 региментског штаба у Војној
 граници 12/25
Беч – главни град круновине
 Доња Аустрија и Аустријског
 царства 11/4, 11/8–10, 11/20,
 12/6, 12/9–11, 12/14, 12/23,
 12/28, 12/33–34, 12/40–43,
 12/45–46, 12/49, 12/55,13/1,
 13/4–8, 13/18, 13/19, 13/33,
 13/35, 13/40, 13/43, 13/47,
 14/3, 14/13–14, 14/16, 14/19,
 14/22, 14/24, 14/34, 14/40,
 14/49, 14/55, 14/64, 15/1, 15/7,
 15/10, 15/14, 15/16, 15/18,

 15/20–21, 15/27, 15/31–32,
 15/34–37, 15/43, 15/48, 15/50,
 15/53, 16/1, 16/6, 16/8, 16/15,
 16/20, 16/27, 16/34, 16/36,
 16/39, 16/42–43
Билет – седиште среза 11/2,
 11/25, 11/28, 12/9, 12/42,
 12/50, 12/55, 12/59, 13/42,
 14/7, 14/37, 14/48, 14/50
Богарош – општина 14/50
Бока – општина 11/5, 12/4
Бокшан – рударска општина,
 седиште среза 11/18, 12/37,
 13/11, 13/16, 13/18, 14/13,
 14/17, 14/34, 14/37, 14/64,
 16/7, 16/20, 16/25
Брашов – град у круновини
 Ердељ 12/9
Будим – главни град
 круновине Угарске 14/33
Бузјаш – седиште среза 11/15,
 11/21, 11/27, 12/30, 12/49,
 12/58, 13/12, 13/18, 13/22,
 13/24, 13/29, 13/34–35, 13/42,
 13/47, 13/49, 14/1, 14/10,
 14/34, 14/64, 15/18–19, 15/32,
 16/1, 16/7, 16/10, 16/23, 16/26,
 16/29–30, 16/35, 16/37, 16/41
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В
Велика Кикинда – седиште
 дистрикта и среза 11/5,
 11/17–18, 11/28, 12/31, 13/6,
 13/22, 13/24, 13/30–31, 13/37–
 38, 13/42, 13/46, 14/10, 14/21,
 14/28, 14/53, 14/57, 14/61,
 14/64, 15/14, 15/18–19, 15/32,
 15/39, 15/43, 15/53, 16/7,
 16/15, 16/18, 16/33, 16/36,
 16/38, 16/43
Велики Бечкерек – трговиште,
 седиште округа и среза 11/2–
 4, 11/6, 11/14, 11/16, 11/22–
 23, 11/25, 11/28, 11/30, 12/4,
 12/8, 12/15, 12/22, 12/24,
 12/29, 12/38–39, 12/48, 12/52,
 13/4–5, 13/14, 13/16, 13/22–
 25, 13/32, 13/36–37, 13/39,
 13/42, 13/46, 13/48, 13/50–51,
 14/2, 14/4–7, 14/10–12, 14/19,
 14/21, 14/28–29, 14/31, 14/34,
 14/37, 14/39, 14/43, 14/48–50,
 14/56, 15/4–5, 15/7, 15/15,
 15/18–19, 15/23, 15/32, 15/38–
 40, 15/43, 15/45–46, 15/49,
 15/54, 16/1, 16/4, 16/10–13,
 16/17, 16/19, 16/24, 16/27, 16/33
Велики Варадин – град у
 круновини Угарској 14/45
Велики Семиклуш
 – трговиште, седиште среза
 11/16, 11/26, 11/29–30, 12/6,
 12/15, 12/51, 13/25, 13/34–35,
 13/39, 13/47, 14/1, 14/25,
 14/31, 14/34, 14/38– 39, 14/43,
 14/56, 15/4–5, 15/23, 15/38,
 15/40, 16/27, 16/34

Великобечкеречки округ 11/30
Вршац – град, седиште среза
 11/15, 12/3, 12/31, 12/41,
 12/43, 12/51, 12/54, 12/59,
 13/1, 13/17, 13/49, 14/3, 14/20,
 14/34, 14/56, 15/2, 15/12,
 15/50, 15/51, 16/1

Д
Долац – општина 11/5
Дунав – међународна река
 12/36

Е
Ердељ – круновина Аустријског 
 царства 12/1

Ж
Жомбољ – седиште среза 11/6,
 11/17, 12/5, 12/9, 12/35, 12/46,
 12/52, 13/32, 13/42, 13/50–51,
 14/2, 14/4–5, 14/13, 14/17,
 14/37, 15/15, 15/17–19, 15/45,
 16/4, 16/11, 16/14, 16/19, 16/24

З
Загреб – главни град
 круновине Хрватске и
 Славоније 13/15
Зичидорф – општина 16/17

И
Игриш – општина 13/25, 13/39
Илок – седиште среза 11/5,
 11/10, 11/14, 11/16, 11/23,
 11/29, 12/4, 12/37, 13/53,
 14/62, 15/54
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К
Кечкемет – град у круновини
 Угарској 11/28
Коч – општина у круновини
 Угарској 14/33
Кошице – град у круновини
 Угарској 15/6
Кршко – општина у круновини 
 Крањској 16/16
Кула – седиште среза 13/6,
 13/22, 13/28, 13/49, 14/52,
 15/1, 15/14, 15/21, 15/25,
 15/29, 15/35, 15/42, 16/16,
 16/22

Л
Липова – седиште среза 12/31,
 12/36, 12/39, 12/47, 12/52,
 13/19, 13/20, 13/21, 13/33,
 13/40, 13/42, 13/49–50, 
 14/13, 14/37, 15/54, 16/21, 
 16/31–32, 16/40
Лугош – трговиште, седиште
 округа и среза 11/14, 11/23–
 24, 12/51, 12/56, 12/58, 13/10–
 11, 13/16, 13/44, 13/50, 14/29,
 14/32, 14/37, 14/42, 14/46–47,
 14/54, 14/64, 14/65, 15/9,
 15/14, 15/18, 15/19, 15/25,
 15/29, 15/37, 15/45, 15/47,
 16/1, 16/3, 16/7, 16/15, 16/20,
 16/28

М
Мерцидорф – општина 15/34
Модош – седиште среза 11/3,
 11/5–6, 11/8, 11/10, 11/23,
 12/4, 12/5, 12/8, 12/13, 12/18,

 12/22, 12/24, 12/29, 12/37,
 12/46, 13/14, 13/16, 13/18,
 13/29, 13/36–37, 13/45, 13/48,
 14/12, 14/29, 14/40, 14/49,
 14/58–59, 15/7, 15/10, 15/14–
 15, 15/32, 15/38, 15/43, 15/46,
 15/54, 16/8, 16/10, 16/13,
 16/17
 

Н
Ницкидорф – општина 16/37
Нови Арад – седиште среза
 11/11, 11/20, 11/23, 12/10,
 12/21, 12/23, 12/36, 12/38,
 12/41, 12/44–45, 13/18, 15/34,
 15/54, 16/9
Нови Бечеј – седиште среза
 11/4, 11/9, 11/23, 12/21, 12/40,
 12/53, 13/15, 14/28, 15/19
Нови Сад – град, седиште
 округа и среза 11/5, 11/14,
 11/22–24, 11/26, 11/28–29,
 12/6, 12/15–17, 12/19–20,
 12/36, 12/41, 12/51, 12/59,
 13/16, 13/41, 13/53, 14/20,
 14/30, 14/35, 15/8, 15/11,
 15/24, 15/31, 15/44, 15/54,
 16/5, 16/8, 16/13, 16/24
Ново Место – град у
 круновини Крањској 16/16

О
Оравица – седиште рударске
 области, седиште среза 11/21,
 12/51, 13/3, 13/44, 14/37,
 14/47, 14/54, 14/65, 15/9,
 15/18–19, 15/53, 16/6–7,
 16/15, 16/18, 16/25
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П
Паланка – седиште среза
 11/20, 12/36, 12/38, 12/41,
 12/47, 12/51, 13/16, 14/14,
 14/35, 15/8, 15/31
Печуј – град у круновини
 Угарској 12/27, 12/52
Прешов – град у круновини
 Угарској 15/6

Р
Рума – трговиште, седиште
 среза 11/14, 11/21, 11/23,
 11/28, 12/15–16, 12/20, 12/41,
 12/43, 12/51, 12/55, 12/59,
 14/8, 15/3, 15/24, 15/31, 15/35,
 15/41–42, 15/44, 16/20, 16/24

С
Сента – седиште среза 11/12,
 11/19, 11/21, 12/26, 12/50,
 13/9, 13/16, 13/18, 13/29,
 13/36, 14/9–10, 14/26, 14/30,
 14/63, 15/22, 15/26, 15/33,
 15/48, 16/34, 16/42
Сибињ – главни град
 круновине Ердељ 11/23,
 13/50
Сомбор – град, седиште округа
 и среза 11/19, 11/23, 11/29–
 30, 12/1, 12/22, 12/26, 12/38,
 12/50, 12/52, 13/9, 13/22,
 13/26, 13/29, 13/31, 13/36,
 13/46, 13/51, 14/5, 14/9–10,
 14/15, 14/23, 14/29, 14/36,
 14/38, 14/46, 14/52, 14/57,
 14/60–61, 14/63–64, 15/14–15,
 15/19–20, 15/22, 15/25–27,

 15/29, 15/33, 15/38, 15/42,
 15/48, 16/1, 16/7, 16/10,
 16/12–13, 16/22, 16/24, 16/33–
 34, 16/39
Сомборски округ 11/30
Срез Бузјаш 14/1
Срез Нови Бечеј 11/9
Српски Семпетар – општина
 13/39
Српски Чанад – општина
 13/25, 13/39
Српско Војводство и Тамишки
 Банат – круновина
 Аустријског царства 11/1,
 12/27, 15/36
Стари Бечеј – седиште
 дистрикта и среза 11/21,
 11/24, 14/30, 14/45, 15/6,
 15/11, 15/54, 16/5, 16/8
Старо Бешеново – општина
 13/25, 13/39, 16/26
Стубица – општина у
 круновини Хрватској и
 Славонији 13/15
Суботица – град, седиште 
среза 12/32, 12/60, 14/9, 14/36,
 14/41, 15/28, 15/51, 16/33

T
Ташнад – општина у
 круновини Угарској 13/40
Темишвар – главни град,
 седиште округа и среза, у
 свим аналитичким описима
Темишварски округ 15/12
Течен – град у круновини
 Бохемији 16/43
Турска Кањижа – седиште
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 среза 11/20,  11/23, 11/28,
 12/10, 12/21, 12/23, 12/34,
 12/40, 12/45, 12/48, 12/51,
 12/53, 13/4, 13/23, 13/38,
 13/45–46, 13/48, 13/51, 14/5,
 14/13, 14/15–16, 14/27,14/29, 
 14/33, 14/44, 14/48–49, 15/14,
 15/23, 15/49, 16/10, 16/12,
 16/27

Ф
Фачет – седиште среза 12/49,
 12/58, 14/32, 14/42, 15/18,
 15/37, 15/47, 16/3, 16/28

Ч
Чаково – седиште среза 11/1,
 11/4, 11/7, 11/9, 11/23, 11/26,
 12/2, 12/12, 12/14, 12/51,
 12/56, 13/1, 13/3, 14/43, 15/32,
 15/39, 15/52, 15/54, 16/10,
 16/13, 16/21, 16/25

Ш
Шопрон – град у круновини
 Угарској 11/11
Штајердорф – град у
 круновини Угарској 13/44
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ТАБЕЛЕ УПОРЕДНИХ ГЕОГРАФСКИХ НАЗИВА

ТАБЕЛА 1

Стари назив на српском
у аналитичким описима

Оригинални назив у 
документима

Апатин Apatin
Баја Baja

Бела Црква Weiss Kirchen, Weiß Kirchen, 
Weisskirchen

Беч Wien
Билет Billet
Богарош Bogáros
Бокаw Boka
Бокшан Bogsan, Bogsán
Брашов Kronstadt
Будим Ofen
Бузјаш Buzias, Buziasch
Велика Кикинда Gross Kikinda, Groß Kikinda

Велики Бечкерек Gross Becskerek, Groß Becskerek,
Groß Betschkerek

Велики Варадин Groszwardein, Grosswardein, Gross  
Varadein

Велики Семиклуш Gross Szent Miklos, Groß Szent  
Miklos

Великобечкеречки округ
Gross Becskereker Kreis,
Groß Becskereker Kreis,
Groß Betschkereker Kreis

Вршац Wersetz, Werschetz
Долац Dolacz
Дунав Donau
Ердељ Siebenbürgen, Siebenburgen
Жомбољ Hatzfeld
Загреб Agram
Зичидорф Zichydorf
Игриш Egress
Илок Illok
Кечкемет Kecskemét
Коч Kocs
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Кошице Kassau
Кршко Gurkfeld
Липова Lippa
Лугош Lugos
Мерцидорф Merczidorf
Модош Modos, Modosch
Ницкидорф Nitzkidorf
Нови Арад Neu Arad
Нови Бечеј Neu Becse, Neu Betsche
Нови Сад Neusatz
Ново Место Neustadtl
Оравица Oravitza, Oraviza 
Паланка Palanka
Печуј Fünfkirchen
Прешов Eperies
Рума Ruma
Сента Zenta
Сибињ Hermannstadt
Сомбор Zombor
Сомборски округ Zomborer Kreis
Срез Бузјаш Bezirk Buzias, Bezirk Buziasch

Срез Нови Бечеј Bezirk Neu Becse,
Bezirk Neu Betsche

Српски Семпетар Szerb Szent Péter
Српски Чанад Szerb Csanad

Српско Војводство 
и Тамишки Банат

Serbische Woiwodschaft
 und Temeser Banat,
Serbische Woiwodschaft
 und Temescher Banat,
Serbische Woiwodschaft
 mit Temeser Banat,
Woiwosdchaft Serbien
 und Temeser Banat,
Woјwodina

Стари Бечеј Alt Becse, Alt Betsche
Старо Бешеново Alt Bessenova
Стубица Stubica
Суботица Maria Theresiopel, Maria Théresiopel
Ташнад Tasnád
Темишвар Temesvar, Temesvár, Temeswar
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Темишварски округ Temesvarer Kreis, Temeswarer Kreis
Течен Tetschen

Турска Кањижа Türkisch Kanizsa, Türk Kanizsa,
Türkisch Kanischa, Türkis Kanicsa

Фачет Facset
Чаково Csakova
Шопрон Ödenburg, Oedenburg
Штајердорф Steierdorf

ТАБЕЛА 2

Стари алтернативни назив
на српском

Назив на српском
у аналитичким описима

Алт Бешенова Старо Бешеново
Велики Свети Никола Велики Семиклуш
Вијена Беч
Војводство Србија 
  и Тамишки Банат

Српско Војводство 
  и Тамишки Банат

Грос Сент Миклош Велики Семиклуш
Гуркфелд Кршко
Егреш Игриш
Еденбург Шопрон
Еперјеш Прешов
Зибенбирген Ердељ
Зичифалва Зичидорф
Кашау Кошице
Кронштат Брашов
Липа Липова
Марија Терезиопел Суботица
Марија Терезиопол Суботица
Марија Терезиополис Суботица
Мерсидорф Мерцидорф
Мерсифалва Мерцидорф
Мерцифалва Мерцидорф
Нађварад Велики Варадин
Нађ Сент Миклош Велики Семиклуш
Ницкифалва Ницкидорф
Нова Кањижа Турска Кањижа
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Нојштатл Ново Место
Пет цркава Печуј
Петоцрква Печуј
Рац Сент Петер Српски Семпетар
Седмоградска Ердељ
Седмограђе Ердељ
Српски Бечеј Стари Бечеј
Српски Свети Петар Српски Семпетар
Српски Сент Петер Српски Семпетар
Тешин Течен
Тјешин Течен
Трансилванија Ердељ
Туски Бечеј Нови Бечеј
Фађет Фачет
Хацфелд Жомбољ
Херманштат Сибињ

ТАБЕЛА 3

Данашњи назив на српском Назив на српском
у аналитичким описима

Анина Штајердорф
Бечеј Стари Бечеј
Билед Билет
Булгаруш Богарош
Дјечин Течен
Зрењанин Велики Бечкерек
Јаша Томић Модош
Карани Мерцидорф
Нови Кнежевац Турска Кањижа
Пландиште Зичидорф
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ТАБЕЛА 4

Данашњи назив
на језику већинског 

народа

Држава у којој се 
данас налази

Назив на српском
у аналитичким 

описима
Anina Румунија Штајердорф
Aradu Nou Румунија Нови Арад
Ardeal Румунија Ердeљ
Baja Мађарска Баја
Biled Румунија Билет
Bocşa Румунија Бокшан
Braşov Румунија Брашов
Buda Мађарска Будим
Bulgăruș Румунија Богарош
Buziaş Румунија Бузјаш
Carani Румунија Мерцидорф
Cenad Румунија Српски Чанад
Ciacova Румунија Чаково
Děčín Чешка Република Течен
Dolaț Румунија Долац
Dudeștii Vechi Румунија Старо Бешеново
Duna Мађарска Дунав
Dunaj Словачка Република Дунав

Dunărea Румунија,
Република Молдавија Дунав

Dunav Република Хрватска Дунав
Făget Румунија Фачет
Igriş Румунија Игриш
Ilok Република Хрватска Илок
Jimbolia Румунија Жомбољ
Kecskemét Мађарска Кечкемет
Kocs Мађарска Коч
Košice Словачка Република Кошице
Krško Република Словенија Кршко
Lipova Румунија Липова
Lugoj Румунија Лугош
Niţchidorf Румунија Ницкидорф
Novo Mesto Република Словенија Ново Место
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Wien Република Аустрија Беч
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Дунай Украјина Дунав
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 15/11
Пореска благајна у Игришу
 13/39
Пореска служба у Апатину
 11/21
Пореска служба у Баји 14/41
Пореска служба у Бузјашу
 11/21
Пореска службе у Великој
 Кикинди 11/28
Пореска служба у Жомбољу 14/4
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Пореска служба у Илоку 11/29
Пореска служба у Кули 14/52
Пореска служба у Новом
 Бечеју 11/4
Пореска служба у Руми 16/23
Пореска служба у Темишвару
 11/28
Породица 11/12, 12/45
Поручници 12/43
Потпоручници 12/7
Пошта 14/30
Правници 12/37, 12/57
Православни обичаји 13/39
Превоз 11/4
Пресељење службеника 11/4–
 6, 11/8–10, 11/15, 11/18,
 11/20, 11/27, 11/29, 12/3, 12/5,
 12/10, 12/13, 12/21, 12/36,
 12/45, 12/47, 12/50, 12/53,
 12/55, 12/59, 13/3, 13/16,
 13/18, 13/34–36, 13/39, 13/42,
 13/46–47, 13/49, 14/1, 14/3,
 14/10–11, 14/17, 14/31–32,
 14/34, 14/36–37, 14/39, 14/43,
 14/48, 15/5, 15/18, 15/23–25,
 15/30, 15/34, 15/39, 15/42,
 15/45, 15/51, 16/10, 16/24
Проневере 11/1, 11/6, 11/11–
 12, 11/27, 12/4, 12/16, 12/20,
 12/30, 12/41, 13/12, 13/36,
 13/39, 16/21, 16/22, 16/24

Р
Радничка насеобина 13/44
Регрутација 11/16, 14/7, 15/33
Реума 12/36

С
Сабирна благајна у Великом
 Бечкереку 16/27
Сабирна благајна у Новом
 Саду 12/51, 15/54, 16/24
Сабирна благајна у Сомбору
 16/22, 16/34
Самостални срески судски
 руководиоци 16/7, 16/15,
 16/33, 16/36
Сељачка задруга 12/4
Сигнирање докумената 12/8
Сирочадска благајна у Липови
 16/21
Сирочадска благајна у Чакову
 16/21
Систематизација службеника
 13/8, 14/8, 16/27
Службени лист 11/8
Смрт службеника 11/20, 11/30,
 13/6
Сомборски округ 11/30
Срез Бузјаш 14/1
Срез Нови Бечеј 11/9
Срезови 11/5, 15/1
Среска служба у Апатину
 11/21, 12/1, 12/17, 13/26,
 13/31–32, 13/46, 14/34,
 14/37, 14/64, 16/7, 16/10
Среска служба у Баји 11/24,
 11/29, 12/50, 14/9, 14/19,
 14/22, 14/24, 14/34, 14/36,
 14/41, 14/46, 14/51, 14/53,
 14/57, 14/60–61, 14/64, 15/1,
 15/3, 15/14, 15/18–21, 15/25–
 26, 15/28, 15/38, 15/51, 16/10,
 16/12, 16/24, 16/33, 16/39
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Среска служба у Билету 11/2,
 11/25, 11/28, 12/9, 12/13,
 12/42, 12/50, 12/55, 12/59,
 13/42, 14/7, 14/37, 14/48,14/50
Среска служба у Бокшану
 11/18, 12/37, 13/11, 13/16,
 13/18, 14/13, 14/17, 14/34,
 14/37, 14/64, 16/7, 16/20,
 16/25
Среска служба у Бузјашу
 11/15, 11/21, 11/27, 12/30,
 12/49, 12/58, 13/12, 13/18,
 13/22, 13/24, 13/29, 13/34–35,
 13/42, 13/46, 13/49, 14/1,
 14/10, 14/34, 14/64, 15/18–19,
 15/32, 16/1, 16/7, 16/10,
 16/23, 16/26, 16/29–30, 16/35–
 36, 16/41
Среска служба у Великој
 Кикинди 11/5, 11/17–18,
 11/28, 12/31, 12/39, 13/6,
 13/22, 13/24, 13/27, 13/30–31,
 13/37–38, 13/42, 13/46, 14/10,
 14/21, 14/28, 14/53, 14/57,
 14/61, 14/64, 15/14, 15/18–19,
 15/32, 15/39, 15/43, 15/53,
 16/7, 16/15, 16/18, 16/33,
 16/36, 16/38, 16/43
Среска служба у Великом
 Бечкереку 12/22
Среска служба у Великом
 Семиклушу 11/16, 11/26,
 11/30, 12/6, 12/15, 12/51,
 13/25, 13/34–35, 13/39, 13/47,
 14/1, 14/25, 14/31, 14/34,
 14/39, 14/43, 14/56, 15/5,
 15/23, 15/38, 15/40, 16/27,
 16/34

Среска служба у Вршцу 11/15,
 12/3, 12/31, 12/41, 12/43,
 12/51, 12/54, 12/59, 13/1,
 13/17, 13/49, 14/3, 14/20,
 14/34, 14/56, 15/2, 15/12,
 15/50–51, 16/1
Среска служба у Жомбољу
 11/6, 11/17, 12/5, 12/9, 12/46,
 12/52, 13/32, 13/43, 13/50–51,
 14/2, 14/5, 14/13, 14/17, 14/37,
 15/15, 15/17–18, 15/45, 16/4,
 16/11, 16/14, 16/19, 16/24
Среска служба у Илоку 11/5,
 11/9–10, 11/14, 11/23, 11/26,
 11/29, 12/4, 12/37, 13/53,
 14/62, 15/54
Среска служба у Кули 13/6,
 13/22, 13/28, 13/49, 14/52,
 15/1, 15/14, 15/21, 15/25,
 15/29, 15/34, 15/42, 16/16,
 16/22
Среска служба у Липови 12/31,
 12/36, 12/39, 12/47, 12/52,
 13/19, 13/20, 13/21, 13/33,
 13/40, 13/42, 13/49–50, 14/10,
 14/13, 14/37, 15/54, 16/21,
 16/31–32, 16/40
Среска служба у Лугошу
 15/45, 15/47
Среска служба у Модошу 11/3,
 11/5–6, 11/8, 11/10, 11/23,
 12/3–5, 12/8, 12/13, 12/18,
 12/22, 12/24, 12/29, 12/37,
 12/46, 13/14, 13/16, 13/18,
 13/29, 13/36, 13/38, 13/45,
 13/48, 14/12, 14/29, 14/40,
 14/49, 14/58–59, 15/7, 15/10,
 15/15, 15/32, 15/38, 15/43,
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 15/46, 15/54, 16/8, 16/13,
 16/17
Среска служба у Новом Араду
 11/11, 11/20, 11/23, 12/10,
 12/21, 12/23, 12/36, 12/38,
 12/41, 12/44–45, 13/13, 13/18,
 15/34, 15/54, 16/9
Среска служба у Новом Бечеју
 11/4, 11/8, 11/23, 12/21, 12/40,
 12/53, 13/15, 14/28, 15/19
Среска служба у Новом Саду
 12/6, 12/15
Среска служба у Оравици
 11/21, 11/24, 12/51, 12/56,
 13/3, 13/44, 14/37, 14/47,
 14/54, 14/65, 15/9, 15/14,
 15/19, 15/53, 16/6–7, 16/15,
 16/18, 16/25
Среска служба у Паланци
 11/20, 12/36, 12/38, 12/41,
 12/47, 12/51, 13/16, 14/14,
 14/35, 15/8, 15/31
Среска служба у Руми 11/14,
 11/22–23, 11/28, 12/15–16,
 12/20, 12/41, 12/43, 12/51,
 12/55, 12/59, 13/31, 13/41,
 14/8, 15/3, 15/24, 15/31, 15/34,
 15/41, 15/44, 16/21, 16/24
Среска служба у Сенти 11/12,
 11/17, 11/19, 12/26, 12/50,
 13/9, 13/16, 13/18, 13/29,
 13/36, 14/9, 14/26, 14/63,
 15/26, 15/33, 15/48, 16/42
Среска служба у Сомбору
 11/23, 15/14
Среска служба у Старом
 Бечеју 11/21, 11/24, 14/30,
 14/45, 15/6, 15/11, 15/54, 16/5,

 16/8
Среска служба у Суботици
 13/36, 16/33
Среска служба у Темишвару
 11/28, 12/43, 14/56, 15/12
Среска служба у Турској
 Кањижи 11/20, 11/23, 11/28,
 12/10, 12/21, 12/23, 12/40,
 12/45, 12/48, 12/51, 12/53,
 13/4, 13/23, 13/38, 13/42,
 13/45–46, 13/48, 13/51, 14/5–
 6, 14/11, 14/13, 14/15–16,
 14/27, 14/29, 14/33, 14/44,
 14/48–49, 15/1, 15/14, 15/23,
 15/49, 16/10, 16/12, 16/27
Среска служба у Фачету 12/49,
 12/58, 14/32, 14/42, 15/18,
 15/37, 15/47, 16/3, 16/28
Среска служба у Чакову 11/1,
 11/7, 11/9, 11/23, 11/26, 12/2,
 12/12, 12/51, 12/56, 13/2–3,
 14/43, 15/32, 15/39, 15/52, 15/54,
 16/10, 16/13, 16/21, 16/25
Среске судије 15/28, 15/51
Срески архивски писари 11/6,
 11/15, 11/17, 11/21, 11/24,
 11/26, 11/28–29, 12/6, 12/9,
 12/13, 12/15, 12/22, 12/42–
 43, 12/49–51, 12/58–59, 13/2,
 13/4, 13/11–13, 13/16, 13/18,
 13/22, 13/24, 13/29, 13/32,
 13/36, 13/42, 14/9, 14/14,
 14/19–20, 14/22, 14/24, 14/28,
 14/32, 14/34, 14/36–37, 14/41–
 42, 14/45, 14/47–48, 14/53,
 14/56–57, 14/64, 15/6, 15/9,
 15/13, 15/15, 15/18–19, 15/31,
 15/34, 15/37, 15/43, 15/46–47,
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 15/54, 16/5, 16/8–9, 16/13,
 16/20, 16/25, 16/31–32, 16/40
Срески дневничари 14/30,
 15/8, 15/11, 15/13
Срески записничари 16/2
Срески записничари
 дневничари 11/1, 11/7, 11/26,
 11/30, 12/2, 12/28, 12/32, 12/37, 
 12/57, 12/59, 13/2, 13/7–8, 13/26, 
 13/31, 13/42, 13/46, 13/49, 14/10, 
 14/26, 14/31, 14/39, 14/43, 15/19,
 15/36, 15/41, 16/27
Срески канцеларијски писари
 11/1, 11/2, 11/6, 11/11, 11/25,
 11/27, 11/30, 12/36, 12/47,
 12/58, 13/29, 13/36, 13/52,
 13/53, 14/9, 14/21, 14/28,
 14/35, 14/56, 14/63, 15/8,
 15/13, 15/44, 15/47, 15/48,
 15/52, 16/4, 16/8, 16/13–14,
 16/18, 16/22, 16/24–25
Срески руководиоци 11/5,
 12/31, 12/39, 12/52, 13/38,
 13/45, 13/48, 13/50, 14/29,
 15/20–21, 15/27, 15/51, 16/1,
 16/23, 16/27, 16/29–30, 16/33,
 16/41
Срески суд у Суботици 12/60,
 15/28, 15/51
Срески (судски) пристави
 11/5–6, 11/18, 11/20, 11/22,
 11/28, 12/1, 12/3, 12/5–7,
 12/9, 12/15–17, 12/19–21,
 12/25, 12/31, 12/33, 12/38–39,
 12/41, 12/43, 12/51, 12/54–56,
 12/60, 13/1, 13/3–8, 13/10,
 13/13, 13/15, 13/17, 13/22,
 13/24, 13/26–28, 13/30–32,

 13/34–36, 13/38, 13/41, 13/43, 
 13/45–48, 13/50–51,  14/1, 14/3, 
 14/5–6, 14/8,14/11–13, 14/15, 
 14/17, 14/19, 14/24–25, 14/27,
 14/29, 14/33, 14/37, 14/44, 14/46, 
 14/49, 14/52–54, 14/57–61, 14/65, 
 15/1–3, 15/6–7, 15/9–10, 15/12, 
 15/14–16, 15/20–21, 15/27, 15/31, 
 15/39–40, 15/43, 15/45–46, 15/49,
 15/51, 15/54, 16/1, 16/7, 16/10,
 16/12, 16/26–27, 16/33, 16/36–39,
 16/43
Срески судски саветници 12/27
Срески управници 11/1–5,
 11/7–10, 11/12, 11/14, 11/16–
 17, 11/19, 11/22–23, 11/25,
 12/1, 12/4–5, 12/8–10, 12/12,
 12/18, 12/21, 12/23–24, 12/26,
 12/29–30, 12/33, 12/35, 12/38,
 12/40, 12/44–46, 12/48, 12/52–
 53, 13/4, 13/9, 13/14–15, 13/19, 
 13/20, 13/21, 13/23, 13/33–36, 
 13/38–40, 13/44, 13/48, 13/50, 
 14/1–2, 14/7, 14/10, 14/15, 14/26, 
 14/29, 14/31–32, 14/39–40, 
 14/42–43, 14/50–51, 14/62, 
 15/4–5, 15/8, 15/12, 15/14, 
 15/20–26, 15/28–29, 15/31, 
 15/33–34, 15/40–42, 15/46, 
 15/49–51, 16/1, 16/3–4, 16/7, 
 16/10–11, 16/16–17, 16/19, 16/21, 
 16/23, 16/25–36, 16/38, 16/40–42
Среско начелство у Прешову 15/6
Српски интереси 11/9
Српски језик 12/45
Студије/испити (политички и
 судски) 12/6, 12/9, 12/31,
 12/54, 12/58, 13/1, 13/22,
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 13/27, 13/29, 13/53, 14/3,
 14/28, 15/12, 15/15, 15/47,
 16/2, 16/13
Судска извршења 11/19
Судске одлуке/пресуде 12/51,
 13/14, 13/19, 13/20, 13/24,
 13/26, 13/30, 13/36, 14/18,
 14/33, 14/63, 15/26, 15/40,
 16/21
Судски делокруг среских
 служби 12/37, 12/57, 13/2,
 13/4, 13/7–8, 13/37, 14/65,
 15/33, 15/38, 15/52, 16/7,
 16/15, 16/18, 16/27, 16/36
Судски помоћници 12/9
Сукоб интереса 11/5
Супружници 12/32, 16/11,
 16/19, 16/35
Суспензије службеника 11/12,
 11/15, 13/12, 13/19, 13/24,
 16/9, 16/23, 16/27, 16/29,
 16/35, 16/41

Т
Темешварер цајтунг
 (Temesvarer Zeitung,
 Темишварске новине) 13/19,
 15/13, 15/19, 15/47, 15/54,
 16/10, 16/13, 16/25
Темишварски округ 15/12
Ток службених предмета 12/1,
 13/37
Трговци 11/4
Трошкови пута и сеобе 11/5,
 11/6, 12/31, 13/36, 13/49,
 15/30, 15/32, 16/24
Трошкови суда и затвора
 13/19, 15/23, 16/35

У
Убиства 15/31
Угарска дворска канцеларија
 у Бечу 16/39
Узурпација возила 11/4
Укори службеницима 12/30,
 13/36, 13/44, 14/21, 14/50,
 15/23, 15/31, 16/19
Управа земљишних књига
 у Темишвару 14/25, 14/38
Урбаријални суд у Новом
 Саду 12/19, 15/54
Урбаријални суд у Сомбору
 13/22
Урбаријални судски
 службеници 12/19
Урбаријални судски пристави
 13/22, 15/54

Ф
Фалсификовање јавних
 докумената 12/32
Физичко злостављање 13/21,
 13/36, 15/49, 16/12
Фонд за сиротињу 12/30

Х
Хапшења 12/32, 16/17
Хрватско-славонска земаљска
 комисија за персонална
 питања среских служби
 у Загребу 13/15

Ц
Царске одлуке 15/20
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Ч
Четрнаеста илирско-банатска
 граничарска регимента
 у Белој Цркви 12/25
Чланови Мешовите земаљске
 комисије за Српско
 Војводство и Тамишки
 Банат 11/1, 11/7, 12/11, 13/9,13/39
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ПРЕДМЕТНO-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР

ВЕРСКЕ СТВАРИ

Католици
Православни обичаји

ВОЈСКА

Војна обавеза
Девета жандармеријска
 регимента у Темишвару
Жандармеријска постаја
 у Чакову
Жандармеријска пратња
Жандармеријски командант
Земаљска војна команда
 у Темишвару
Натпоручници
Поручници
Потпоручници
Регрутација
Четрнаеста илирско-банатска
 граничарска регимента
 у Белој Цркви
 

ЗДРАВСТВО

Бањско лечење
Земаљски медицински савет
 у Темишвару
Лечење
Медицинска суперарбитража
Реума

ИЗДАВАШТВО

Винер цајтунг (Wiener Zeitung,
 Бечке новине)
Естерајхише зајтшрифт фир
 инере фервалтунг
 (Österreichische Zeitschrift
 für innerre Verwaltung,
 Аустријски часопис за
 унутрашњу управу)
Новинске редакције
Службени лист
Темешварер цајтунг
 (Temesvarer Zeitung,
 Темишварске новине)

ОБРАЗОВАЊЕ

Правници
Студије/испити (политички и 
 судски)

ПРИВРЕДА

Грађевинско земљиште
Имање
Сељачка задруга
Пошта
Превоз
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СТАНОВНИШТВО 
И ДРУШТВО

Националност и језик

Бугарска заједница
Мађарски језик
Национална осећања
Српски интереси
Српски језик

Приватна занимања и 
професије

Адвокати
Велепоседници
Трговци

Племство

Барони
Витезови
Племићи

Породични и родбински 
односи

Кумство
Породица
Супружници

Разно

Незадовољство становништва
Убиства

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ
И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ 

Великобечкеречки округ
Војводство
Области
Радничка насеобина
Срез Бузјаш
Сомборски округ
Срез Нови Бечеј
Срезови
Темишварски округ

УПРАВА И СУДСТВО

Институције

Ердељске институције:
Мешовита земаљска комисија
 за Ердељ
Намесништво у Сибињу

Земаљске институције
у СВТБ:
Врховни земаљски суд
 у Темишвару
Врховни урбаријални суд
 у Темишвару
Главна земаљска благајна
 у Темишвару
Државно књиговодство
 у Темишвару
Земаљска финансијска управа
 у Темишвару
Земаљски медицински савет
 у Темишвару
Земаљски суд у Темишвару
Мешовита земаљска комисија
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 за Српско Војводство
 и Тамишки Банат
Намесништво у Темишвару
Управа земљишних књига
 у Темишвару

Крањске институције:
Окружни суд у Новом Месту

Локалне институције
у СВТБ:
Магистрат Новог Сада
Магистрат Суботице
Окружна управа у Великом
 Бечкереку
Окружна управа у Лугошу
Окружна управа у Новом Саду
Окружна управа у Сомбору
Окружна управа у Темишвару
Окружни суд у Великом
 Бечкереку
Окружни суд у Лугошу
Окружни суд у Новом Саду
Окружни суд у Сомбору
Општина Богарош
Полицијска управа
 у Темишвару
Пореска благајна у Игришу
Пореска служба у Апатину
Пореска служба у Баји
Пореска служба у Бузјашу
Пореска служба у Великој
 Кикинди
Пореска служба у Жомбољу
Пореска служба у Илоку
Пореска служба у Кули
Пореска служба у Новом
 Бечеју

Пореска служба у Руми
Пореска служба у Темишвару
Сабирна благајна у Великом
 Бечкереку
Сабирна благајна у Новом
 Саду
Сабирна благајна у Сомбору
Сирочадска благајна у Липови
Сирочадска благајна у Чакову
Среска служба у Апатину
Среска служба у Баји
Среска служба у Билету
Среска служба у Бокшану
Среска служба у Бузјашу
Среска служба у Великој
 Кикинди
Среска служба у Великом
 Бечкереку
Среска служба у Великом
 Семиклушу
Среска служба у Вршцу
Среска служба у Жомбољу
Среска служба у Илоку
Среска служба у Кули
Среска служба у Липови
Среска служба у Лугошу
Среска служба у Модошу
Среска служба у Новом
 Араду
Среска служба у Новом
 Бечеју
Среска служба у Новом Саду
Среска служба у Оравици
Среска служба у Паланци
Среска служба у Руми
Среска служба у Сенти
Среска служба у Сомбору



173

Среска служба у Старом
 Бечеју
Среска служба у Суботици
Среска служба у Темишвару
Среска служба у Турској
 Кањижи
Среска служба у Фачету
Среска служба у Чакову
Срески суд у Суботици
Урбаријални суд у Новом
 Саду
Урбаријални суд у Сомбору

Угарске институције:
Жупанијски суд у Кечкемету
Жупанијски суд у Печују
Земаљски суд у Будиму
Одсек Намесништва
 у Великом Варадину
Одсек Намесништва
 у Кошицама
Одсек Намесништва
 у Шопрону
Окружни суд у Брашову
Полицијска управа у Шопрону
Среско начелство у Прешову
Угарска дворска канцеларија
 у Бечу
Хрватско-славонска земаљска
 комисија за персонална
 питања среских служби
 у Загребу

Централне аустријске 
институције:
Врховно-касациони суд
 у Бечу

Државни министеријум
 у Бечу
Министарство правосуђа
 у Бечу
Министарство унутрашњих
 послова у Бечу

Послови и задаци

Вођење протокола
Дисциплински поступци
Заостаци у решавању
 предмета
Затворске казне
Истраге
Кривични поступци
Министарске одлуке/наредбе
Молбе за помиловање
 и рехабилитацију
Надзор службеника
Надзор среских служби
Надлежност службених
 органа
Новчане казне
Обнова жупанијске
 јурисдикције
Одмори/одсуства службеника
Персонална испомоћ
Сигнирање докумената
Судска извршења
Судске одлуке/пресуде
Судски делокруг среских
 служби
Ток службених предмета
Укори службеницима
Хапшења
Царске одлуке
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Службеници

Запошљавање и кретање
у служби:
Деградација службеника
Заклетве службеника
Квалификационе табеле
 кандидата
Конкурси за службеничка места
Молбе за службеничка места
Наименовања/унапређења
 службеника
Опроштај недостатка студија
Оставке службеника
Отпуштања службеника
Пензионисање службеника
Персоналне исправе
Понашање службеника
Пресељење службеника
Смрт службеника
Суспензије службеника

Преступи службеника:
Вербално злостављање
Изнуде
Лажно потказивање
Мито
Нестручно и несавесно
 обављање службе
Повреде части
Проневере
Сукоб интереса
Узурпација возила
Фалсификовање јавних
 докумената
Физичко злостављање

Приходи службеника:
Алиментације за службенике
Додатна примања службеника
Пензиона примања
Плате и дневнице службеника
Платне категорије и класе

Службеничка места:
Дворски судски саветник
Жупанијски комесар
Жупанијски судски пристави
Земаљски судски комесари
Земаљски судски пристави
Земаљски судски саветници
Земљишно-књижни референт
Јавни бележници
Јавни тужиоци
Ликвидатор сирочадске
 и малолетничке имовине
Магистратски записничар
Магистратски саветници
Министарски секретари
Намеснички записничари
Намеснички саветници
Намеснички секретари
Окружни канцеларијски писар
Окружни комесари
Окружни руководилац
Окружни секретари
Окружни судски саветници
Окружни судски саветнички 
 секретари
Окружни управници
Општински управници
Полицијски канцеларијски
 писари
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Самостални срески судски
 руководиоци
Систематизација службеника
Среске судије
Срески архивски писари
Срески дневничари
Срески записничари
Срески записничари
 дневничари
Срески канцеларијски писари
Срески руководиоци
Срески (судски) пристави
Срески судски саветници
Срески управници
Судски помоћници
Урбаријални судски пристави
Урбаријални судски службеници
Чланови Мешовите земаљске
 комисије за Српско Војводство
 и Тамишки Банат

УРБАРИЈАЛ

Врховни урбаријални суд
 у Темишвару
Кулук
Урбаријални суд у Новом Саду
Урбаријални суд у Сомбору
Урбаријални судски пристави
Урбаријални судски службеници

ФИНАНСИЈЕ

Алиментације за службенике
Буџет среских служби
Додатна примања службеника
Државно књиговодство
 у Темишвару
Дотације
Земаљска финансијска управа
 у Темишвару
Новац
Трошкови пута и сеобе
Трошкови суда и затвора
Фонд за сиротињу
Пензиона примања
Плате и дневнице службеника
Пореска благајна у Игришу
Пореска служба у Апатину
Пореска служба у Баји
Пореска служба у Бузјашу
Пореска служба у Великој
 Кикинди
Пореска служба у Жомбољу
Пореска служба у Илоку
Пореска служба у Кули
Пореска служба у Новом Бечеју
Пореска служба у Руми
Пореска служба у Темишвару
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